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Abstract 
In today’s school, reading difficulties are a common problem which must be attended to 

at an early stage for the good of the pupils. The aim of the study was to investigate how 

ten teachers describe their teaching strategies for pupils with reading difficulties in 

grades 1–3. Motivation is also examined as a central part of the study. To answer the 

questions posed by the study, interviews were conducted, compiled and analysed on the 

basis of sociocultural and motivation theories. Previous research serving as a foundation 

for discussion concerned early literacy, reading difficulties, perspectives on learning to 

read, and the teacher’s role. The conclusions that can be drawn from the results show 

that it is essential for the teacher to find the right level for all pupils, and the teacher 

should be there all the time as a support for pupils with reading difficulties. The teacher 

also needs to find a balance between inner and outer motivation so that the pupils will 

feel interested in reading.  

 

Nyckelord 
Lässvårigheter, läsinlärning, motivation, sociokulturellt perspektiv.  

 

English title  

Supporting pupils with reading difficulties 

Thoughts about methods and motivational factors among ten teachers in grades 1–3. 

 
 
Key words  
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Tack 
Stort tack till vår stöttande och positiva handledare Annette som hela tiden funnits där 

för att hjälpa oss i vår skrivprocess och vid de tillfällen de uppstått frågetecken. Vi vill 

även tacka de tio medverkande lärarna för inspirerande och givande intervjuer.   
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1 Inledning 
Enligt Wandin (2015) läser de flesta vuxna människor utan ansträngning och utan att de 

tänker på det. För läskunniga personer är det svårt att låta bli att läsa ett skrivet ord 

oavsett om det är ett bekant eller påhittat och för dessa personer är läsningen en 

automatiserad process. För personer med lässvårigheter fungerar det enligt Wandin 

(2015) inte på samma vis, utan det krävs mycket tid eftersom läsningen inte sker 

automatiskt. Ofta läser personerna orden eller meningarna fel och det krävs energi för 

avkodning samt att innehållet ofta går förlorat.  
 

Lärare kan finna det svårt att hitta den bakomliggande orsaken till lässvårigheter hos 

elever där en konsekvens kan bli att problemet uppmärksammas för sent. Det kan enligt 

Skolverket (2016) bero på olika orsaker. En av orsakerna kan vara familjens läsintresse 

där Skolverket (2016) skriver att studier visat att högläsning i hemmet är en värdefull 

del i läsutvecklingen. Vidare är det en viktig faktor för att få elever motiverade att lära 

sig läsa. En annan orsak till lässvårigheter kan vara ärftliga faktorer som dyslexi. Därför 

är det viktigt att uppmärksamma dessa elever i tid för att tidigt kunna sätta in 

specialpedagogiska insatser, för att motverka att hen får en negativ självbild.    
 

Elever som har lässvårigheter i grundskolans tidiga år påverkas negativt i sin fortsatta 

skolgång om det inte uppmärksammas i tid. Eleverna påverkas på så vis att de kan få 

svårigheter att lyckas i alla ämnen där läsning ingår eftersom det bland annat kan bero 

på motivationen. Enligt Lozic (2016) och Tjernberg (2013) är det viktigt att tidigt 

kartlägga risker som kan utvecklas till lässvårigheter hos elever. Tjernberg (2013) 

menar att det är vanligt att lärare har okunskap kring hur barns språk utvecklas. I vår 

mening är det därför viktigt att lyfta denna problematik för att ge lärare redskap i yrket 

för att kunna uppmärksamma och stötta elever med lässvårigheter.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att undersöka hur tio verksamma lärare inom grundskolans lägre 

årskurser beskriver sina undervisningsstrategier för elever med lässvårigheter.  

• Vilka undervisningsmetoder förespråkar störst andel lärare i arbetet bland elever 

med lässvårigheter? 

• Hur motiverar lärarna elever med lässvårigheter?  
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2 Bakgrund 
Bakgrundskapitlet inleds med en definition av lässvårigheter och hur begreppet används 

i studien (2.1). Vidare presenteras den teoretiska utgångspunkterna som studien vilar på 

(2.2.). Bakgrundskapitlet avslutas med tidigare forskning (2.3).   

 

2.1 Begreppet lässvårigheter i studien 

För fortsatt läsning behöver begreppet lässvårigheter definieras utifrån studiens ram. 

När begreppet lässvårigheter nämns i studien läggs det fokus på svårigheter utifrån de 

två huvudkomponenterna vid läsning som är avkodning och läsförståelse (Elbro, 2004). 

I studien berörs enbart lässvårigheter som inte beror på ärftliga faktorer som dyslexi. 

Häggström (2010) skriver att det är viktigt att hålla isär begreppen dyslexi och 

lässvårigheter gällande yngre barn, eftersom svårigheterna kan vara något går över och 

därför inte kan klassas som dyslexi. Enligt Elbro (2004) och Taube (2007) går det inte 

att fastställa att en elev är dyslektiker eller inte förrän eleven försökt lära sig att läsa. 

 

2.2 Teoretiska utgångspunkter  

Genom att utgå från flera teoretiska utgångspunkter skapas möjligheter till en bredare 

och djupare bild av hur människor tänker och agerar (Hwang & Nilsson, 2011). Genom 

att analysera empirin utifrån flera perspektiv ökar förståelsen av deras uttalanden. 

Studiens bärande begrepp är hämtade från den sociokulturella teorin och 

motivationsteorin. 

 

2.2.1 Sociokulturellt perspektiv  

Lundgren, Säljö och Liberg (2012) och Berg (2011) skriver om Vygotskij och det 

sociokulturella perspektivet vilket handlar om lärande och utveckling av förmågor som 

exempelvis läsning. Ett grundläggande begrepp inom det sociokulturella perspektivet är 

den proximala utvecklingszonen där lärande och utveckling ses som ständigt pågående 

processer. Det handlar om när en elev kan behärska ett begrepp eller en färdighet och 

inom kort kan addera nya kunskaper med stöttning från mer kunniga personer. 

Kommunikationen och samspelet mellan parterna är viktig för att läraren ska kunna 

skapa sig en förståelse av hur en vidareutveckling ska kunna ske för eleven. Det kan 

enligt Westerlund (2010) handla om läsning och där läsningen bör vara betydelsefull 

och ligga nära elevens intresse. När det handlar om att addera nya kunskaper behöver 
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eleven till en början stöd från läraren, där fokus ligger på det som är väsentligt, vilket 

kallas för scaffolding. Eleverna kan först utvecklas på en social nivå och sedan på en 

individnivå. Med det menas att läraren först stöttar eleverna genom att visa hur en god 

läsare gör när hen läser en text. Tanken är att eleverna med tiden ska kunna bli 

självständiga och på egen hand kunna bli metakognitiva läsare som läser eftertänksamt 

och löser problem som de stöter på i läsningen. I processen är det viktigt att läraren inte 

ger för mycket stöd. Eleven måste istället försöka förstå och lösa utmaningen för att 

komma vidare och utvecklas. 
 

2.2.2 Motivationsteori  

Enligt Westlund (2009) samt Skaalvik och Skaalvik (2016) handlar en utvecklad 

läsförståelse inte enbart om elevers kognitiva utveckling och sociala interaktion, utan 

det inbegriper även motivation som en förutsättning för att elever ska lyckas i skolan. 

Det handlar om hur elevernas insatser, koncentration, uthållighet och lässtrategier 

påverkas på grund av bristande motivation. I detta är det väsentligt att göra eleverna 

medvetna om målen och att de kan ha olika måluppsättningar samt vad de förväntar sig 

av sina egna prestationer. Det är en sorts motivation som består av kognitioner. Hit hör 

även känslor och beteenden som läraren har möjlighet att läsa av bland eleverna. Dock 

visar inte det i vilken grad eleverna är motiverade till att prestera i uppgifterna.  
 

Westlund (2009) skriver om begreppen power motivation och attilation motivation. 

Power motivation innefattar elever som motiveras av att lyckas i skolan och med sina 

egna prestationer. Attilation motivation har sin betydelse i att eleven får motivation av 

beröm och uppskattning. Lärares förväntningar på eleverna är ytterligare ett perspektiv 

som påverkar elevernas motivation. När elever får utmaningar och samtidigt upplever 

framgång blir de motiverade till att fortsätta kämpa. Dessa elever är även tillräckligt 

motiverade till att övervinna sina svårigheter i läsning och det medför bland annat en 

utökning av deras ordförråd. Enligt Westlund (2009) går perspektiven att koppla 

samman med inre och yttre motivation där den inre motivationen innefattar elevens 

nyfikenhet som drivkraft, det vill säga att själv kunna ta fram en bok och läsa den. Den 

yttre motivationen handlar om att eleven enbart läser för att kunna få belöning, vilket är 

en kortsiktig lösning som eleverna egentligen inte förstår. I samband med yttre 

motivation kan det förekomma tävlingsmoment, vilket Westlund (2009) skriver att 

forskare är kritiska till. Det bidrar till att eleverna jämför sig med andra och inte förstår i 

vilket syfte de läser. Många elever funderar även på om det är för att göra läraren glad 
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eller för att få belöning. Eleverna bör istället jämföra sig med sig själva och sin egen 

prestation. Enligt Skaalvik och Skaalvik (2016) är den mest väsentliga skillnaden 

mellan inre och yttre motivation elevens eget intresse där aktiviteten känns intressant. 

De två motivationsformerna ska även komplettera varandra, men en strävan efter den 

inre motivationen hos eleverna är väsentlig eftersom det är den som skapar lusten och 

viljan till lärande.  
 

2.3 Tidigare forskning 

Forskning om tidig läsinlärning, lässvårigheter, perspektiv på läsinlärning och lärarens 

roll vid arbete med elever med lässvårigheter är någonting som kommer beröras i 

kommande del.  

 

2.3.1 Tidig läsinlärning  

Lundberg (2006) och Taube (2007) skriver att en av skolans viktigaste uppgifter är att 

se till att alla elever lär sig läsa. Läskunnighet är nyckeln till all annan kunskap i skolan 

och elevernas framtida liv. Läsning är en komplex process där det första steget är att 

knäcka koden för att förstå den alfabetiska principen (J. Snowling & Charles 2011).   
 

Enligt Lundberg (2006) och Berg (2011) krävs det mer än att känna igen bokstäverna 

för att kunna läsa. Att enbart kunna uttala bokstaven eller ljudet ger inga ord. För att 

eleven ska knäcka skriftspråkets kod krävs en djupare förståelse. Eleven måste förstå 

ords uppbyggnad och att ord kan delas upp i mindre segment eller fonem, vilket skapar 

en fonologisk medvetenhet hos eleven. Dock är det inte enbart den fonologiska 

medvetenheten som det bör fokuseras på vid läsinlärning, utan det handlar även om 

morfologisk, syntaktisk, semantisk och pragmatisk medvetenhet. Det innebär att 

eleverna ska vara medvetna om ord, satsbyggnad, ords betydelse och om hur språket 

kan användas. Eleverna måste kunna analysera språket genom att lyssna, samtala och 

jämföra ord och begrepp.  
 

Hedman (2009) skriver om läsmodellen simple view of reading. Fokus ligger på två 

viktiga faktorer vid läsning, det vill säga avkodning och läsförståelse. Grundtanken i 

modellen är att eleverna måste kunna identifiera orden i texten och förstå ordens 

betydelse i sammanhanget för att uppnå en lyckad läsning. Även Elbro (2004), Taube 

(2007) och Westerlund (2010) betonar avkodning och förståelse som två absolut 
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nödvändiga huvudmoment vid en god läsfärdighet. Fattas en av de två faktorerna skapas 

ingen god läsning. 

 

2.3.1.1 Avkodning  

Enligt Hedman (2009) definieras avkodning som den tekniska sidan av läsning. 

Avkodning, även kallad sammanljudning, innebär att eleven översätter varje enskild 

bokstav till språkljud, vilka sedan ljudas ihop med andra språkljud till en helhet. 

Avkodning leder till igenkänning av det skrivna ordet och dess ordbild. När eleven 

utvecklat sin läsning, med betydelsen av att avkodningen sker automatiskt och flera 

ordbilder finns lagrade i elevens långtidsminne, blir inte processen längre särskilt 

krävande. Det leder till att eleven kan fokusera på textens innehåll (Westerlund 2010). I 

starten är det avkodning av det skrivna ordet som är en utmaning för eleven, men det 

krävs även att eleven skapar förståelse av skriftspråkets principer (Elbro 2004). 
 

Enligt Elbro (2004) finns det två grundläggande metoder för att identifiera ord. 

Antingen kan läsaren avkoda vad som står eller gissa utifrån textens kontext. Textens 

sammanhang kan därför ses som ett hjälpmedel vid avkodning för en svag 

nybörjarläsare, men i längden är det viktigt att eleven utvecklar en automatiserad 

avkodning. Taube (2007) skriver att forskning pekat mot att elever med lässvårigheter 

ofta är beroende av yttre ledtrådar i sin läsning på grund av att de saknar en 

automatiserad avkodning. Eleverna försöker ofta läsa snabbare än vad de behärskar för 

att inte komma efter sina klasskamrater, vilket leder till att de får en ofokuserad läsning 

och inte reflekterar över om texten är korrekt avkodad och om de förstår innehållet. 

Avkodning är en avgörande faktor för elevens läsutveckling. Det krävs att eleven 

uppnår en snabb och säker avkodning, dock får inte denna ta fokus från förståelsen av 

innehållet (Elbro 2004).  
 

2.3.1.2 Läsförståelse  

Westlund (2009) skriver om undervisning och bedömning av elevers läsförståelse och 

att det inte räcker att endast mäta elevens läsflyt eller att eleven kan svara rätt på frågor. 

Läsförståelse är någonting som måste övas upp och är en kognitiv process som 

inkluderar färdigheter, strategier, tidigare kunskap och motivation. Stensson (2006) och 

Westlund (2009) skriver om betydelsen av att eleverna får komma in i sagornas värld 

genom att få lyssna på olika sagor och berättelser. Vissa elever kan behöva hjälp med att 
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komma in i vad berättelsen handlar om eftersom eleverna måste tänka till om sin egen 

bakgrundskunskap samt förstå textinformationen som ges. För att underlätta elevernas 

förståelse måste det skapas samtal om berättelsens handling. Genom samtalet kan 

kognitiva processer samverka med sociala processer och genom att eleverna får 

möjlighet att sätta ord på sina tankar och upplevelser, får de möjlighet att fördjupa sin 

förståelse. Det viktiga är att läraren är ett stöd i samtalet medan eleverna är de som 

håller i samtalet, eftersom det är de som tolkar och ställer frågor om det lästa. Frågor 

som eleverna ställer under samtalet kan hjälpa dem att få en djupare förståelse för 

berättelsen och dess budskap. Målet är att eleverna kan få ut någonting meningsfullt av 

det lästa.  

 

2.3.2 Vad är lässvårigheter?  

Häggström (2010) och Taube (2007) beskriver den frustration som många elever känner 

när deras läsförmåga inte utvecklas i samma takt som klasskamraternas. Ständiga 

misslyckanden inom läsning kan göra eleverna besvikna, vilket leder till att de tappar 

självförtroendet och viljan att försöka utvecklas. Oftast finns det flera elever i varje 

klass som kämpar extra med att lära sig läsa och utveckla en normal läsförmåga, trots 

olika insatser med stöd och hjälp. Orsaker till svårigheter kan vara bristande intresse 

och motivation för läsning, språkliga svårigheter, låg språkstimulans från hemmet, 

fonologiska brister, svårigheter i avkodning och läsflyt, brister i ordförråd, låg 

läsförståelse eller dyslexi.  (Häggström 2010; Myrberg & Lange 2006; Alatalo 2011 & 

Elbro 2004).  
 

Enligt Elbro (2004) och Taube (2007) går det att tidigt förutsäga om det finns elever 

som kommer att få lässvårigheter. Läraren bör vara uppmärksam på om elever har dålig 

bokstavskunskap, svårigheter med språkljud och distinkt uttal vid långa ord. Vid sådana 

fall bör läraren vidta åtgärder eftersom en riktlinje är att alla elever ska kunna läsa 

självständigt inom samtliga ämnen i grundskolans årskurs tre.   

 

Sammanfattningsvis är flera forskare överens om att det ofta är flera faktorer som 

samspelar vid lässvårigheter. Det är bland annat bristande motivation, problem med 

avkodning som vidare kan leda till läsförståelseproblem, minnesproblem, 

koncentrationssvårighet, språkliga störningar och allmän svaghet inom fonologiska 

områden. (Taube 2007; Häggström 2010 & Elbro 2004) 
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2.3.3 Perspektiv på läsinlärning 

Berg (2011), Fast (2008), Westerlund (2010) och Elbro (2004) skriver att det inom den 

formella läsningen finns två perspektiv för hur läsinlärning bör ske. De två perspektiven 

kallas för syntetisk och analytisk metod. Skillnaden ligger i vad man betonar, antingen 

den tekniska sidan av läsningen eller förståelsen. Den syntetiska metoden, även kallad 

ljudmetoden, innebär att varje enskild bokstav, ljud och dess symbol lärs in. Eleverna 

lär sig efter hand fler bokstäver och ljud tills ljuden kan sättas samman till ord. Inom det 

syntetiska perspektivet ligger fokus på den tekniska sidan av läsningen och därmed 

kommer läsförståelse senare in i läsprocessen. Enligt Larson, Nauclér och Rudberg 

(1992) är Wittingmetoden den mest renodlade syntetiska metoden. Metoden innehåller 

en teknik- och en förståelsedel som övas parallellt men inte samtidigt. Tekniken innebär 

att eleven ska kunna förknippa en bokstav med ljud och läsa från vänster till höger. De 

ord som används vid läsinlärningen har innehållsneutrala språkstrukturer. Förståelsens 

innebörd är att den inte kan automatiseras utan det är en process som fortgår hela livet.  
 

Den analytiska metoden, även kallad helordsmetoden, har en annan utgångspunkt. 

Läraren utgår då från en hel text som bryts ned i mindre beståndsdelar - från meningar 

till ord och slutligen till enskilda bokstäver. Det centrala är att skapa förståelse av texter 

och inte i lika stor utsträckning på att få en god lästeknik. (Berg 2011; Fast 2008 & 

Elbro 2004). Larson, Nauclér och Rudberg (1992) skriver att den analytiska metod som 

är mest använd är LTG, läsning på talets grund. Leimar (1976) skriver att läraren genom 

LTG-metoden försöker göra så att eleverna förstår sambandet mellan text och det talade 

språket. Metoden består av fem faser, det vill säga samtalsfasen, dikteringsfasen, 

laborationsfasen, återläsningsfasen och efterbehandlingsfasen. Metoden innefattar bland 

annat att läraren skriver ner barnets erfarenheter och upplevelser för att göra eleven 

medveten och få förståelse för betydelsen av innehållet.  De läsinlärningsmetoder som 

används är aldrig helt renodlade utan oftast finns en kombination vilket kallas interaktiv 

modell (Westerlund, 2010).  

 

2.3.4  Lärarens roll  

Enligt Elbro (2006), Blomqvist och Wood (2006) och Taube (2007) är det viktigt att 

elevens lässvårigheter upptäcks tidigt för att ett förebyggande och åtgärdande arbete ska 

kunna ske. Lässvårigheter kan vara svårt för lärare att upptäcka men oavsett lässvårighet 
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eller diagnos bör arbetet med elever som visar på lässvårigheter sättas igång direkt. 

Vikten bör läggas vid att iaktta elevernas utvecklingsprocess och det är något som kan 

ske när läraren lyssnar på elevernas högläsning och när de samtalar om texter. Eftersom 

det kan vara svårt för läraren att se hela gruppens språkliga medvetenhet så kan 

standardiserade prov utföras. Proven fungerar som en kartläggning för hela klassen och 

visar om det finns några svårigheter bland eleverna. Dock bör läraren tänka på att det 

inte finns några prov som berättar allt, utan det kan behövas en kombination av flera test 

för att få en fullständig och rättvis bild av vilka brister eleverna eventuellt har 

(Häggström 2010). Larson, Nauclér och Rudberg (1992) skriver att kartläggning är ett 

bra sätt för läraren ta reda på vad elevernas svårigheter består av för att kunna sätta in 

rätt hjälp.  
 

Enligt Westlund (2009) bör läraren inneha kunskaper om läsinlärning, om elevers 

språkutveckling samt om hur kunskaperna ska kunna omsättas i handling för att ge 

eleverna bästa möjliga stöd. Läraren ska enligt Häggström (2010) och Jenner (2004) 

arbeta på ett lustfyllt och välstrukturerat sätt som gör att läraren kan förebygga 

lässvårigheter hos eleverna. Lärares förväntningar på eleverna kan påverka dem både 

positivt och negativt, det vill säga påverkan på elevernas beteende och prestationer. En 

förstående och uppmärksam lärare ger mindre stressade elever. En lärares iakttagelser 

har betydelse för synliggörandet av och förståelsen av elevers passiva läsning och 

anledningen till en sent utvecklad metakognitiv förmåga. Trygghet och ett gott 

klassrumsklimat medför att läraren kan få information och icke-språkliga ledtrådar som 

talar om hur elevens situation är.  

 

2.3.4.1 Lustfylld läsning  

Stensson (2006) skriver att tid för lästillfällen är viktigt, men det är ofta svårt att 

prioritera eftersom tiden inte räcker till. Läsning i klassrummet bidrar till ett utbyte och 

samarbete mellan elever och lärare där eleverna utvecklar sin förmåga att kunna tolka 

och reflektera.  
 

Enligt Taube (2007) hamnar elever ofta i en ond cirkel om de presterar mindre bra i sin 

läsinlärning. Läsforskaren Keith E. Stanovich myntade därför begreppet 

Matteuseffekten. Begreppet innebär att elevens bristande självförtroende blir en mur 

som gör att de känner motstånd till all läsaktivitet och den metakognitiva förmågan 

blockeras eftersom eleven vill undvika ytterligare misslyckanden. Det som är 
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problematiskt är att få eleven att använda de rätta strategierna. En konsekvens av detta 

är att elevens ordförråd och läsflyt inte ökar i den takt som önskas samt att elevernas 

motivation minskar. Läsforskaren Keith E. Stanovich menar att det vid alla onda cirklar 

även finns goda cirklar som läraren bör uppmärksamma genom att ge eleven positiv 

feedback och uppmuntran till att vilja läsa. Det ger effekten att elevens självförtroende 

höjs och elevens läslust återkommer därmed.  

 

3 Metod och material  
I detta kapitel presenteras först metodvalet (3.1) Vidare kommer en presentation av 

urval och material (3.2) samt studiens genomförande (3.3.). Därefter följer en 

redogörelse om forskningsetiska ställningstaganden (3.4) och avslutningsvis kommer 

analysmetoden (3.4) att presenteras.  

 

3.1 Metodval 

Eftersom vår studie syftar till att undersöka lärares uppfattningar och arbetssätt när de 

upptäcker elever med lässvårigheter är intervjuer en lämplig materialinsamlingsmetod. 

Tio lärarintervjuer har genomförts på fem olika skolor i södra Sverige. Syftet med 

kvalitativa forskningsintervjuer är enligt Trost (2005) och Denscombe (2009) att 

forskaren vill ta reda på hur den intervjuade tänker, känner, vilka erfarenheter den 

intervjuade har och hur den intervjuades föreställningsvärldar ser ut.  

 

Trost (2005) skriver att innan en intervjuguide konstrueras så ska syfte och 

frågeställningar formuleras. Det bör även genomföras en bakgrundsundersökning inom 

ämnesområdet. Intervjuerna är av semistrukturerad form vilket enligt Denscombe 

(2009) innebär att intervjuaren har färdigplanerade ämnesområden med föreslagna 

följdfrågor som ska besvaras av den intervjuade (Bilaga A). Trost (2005) skriver att de 

första frågorna är avgörande för hur en intervju kommer att fortlöpa. Det är till stor 

fördel att börja intervjun öppet och be informanten att berätta om ämnesområdet. Skälet 

till att frågorna ska hållas öppna är att den intervjuade ska kunna ge spontan information 

om erfarenheter och attityder (Svensson & Starrin 1996). Denscombe (2009) skriver att 

forskaren vid semistrukturerade intervjuer bör vara flexibel eftersom det gäller 

ordningsföljd och låta den intervjuade styra samtalet och få tala till punkt.   
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3.2 Urval och material  

Urvalet av informanter vid kvalitativa intervjuer ska enligt Trost (2005) vara heterogent 

inom en given ram, det vill säga att det ska finnas variation bland de intervjuades svar, 

men inte för extremt eller avvikande. Bekvämlighetsurval är en vanlig och praktisk 

metod att använda, vilket enligt Bryman (2011) innebär att forskaren medvetet väljer ut 

deltagare som passar undersökningen och de frågeställningar man vill finna svar på. En 

positiv faktor är att bekvämlighetsurvalet har sparat oss mycket tid, eftersom vi redan 

var bekanta med flera av lärarna samt att avståndet till och mellan skolorna var kort, 

vilket även bidragit till effektivare arbetsgång. Ytterligare en fördel var att 

informanterna kunde känna sig bekväma vid intervjun, vilket har bidragit till djupare 

och mer mångsidiga svar. Nackdelarna med studiens bekvämlighetsurval är att vissa av 

informanterna kanske inte delger fullständig information, eftersom de antar att vi vet 

hur det jobbar och vad de menar under intervjuerna. En annan nackdel är att vi 

intervjuat en del lärare som arbetar på samma skola vilket kan ha medfört att de pratat 

ihop sig innan intervjun och arbetar på liknande sätt.  

 

3.3 Intervjuernas genomförande  

Den första kontakten med informanterna togs via samtal och mejl där lärarna godkänt 

sin medverkan i studien. Därefter planerades tid och plats för intervju. Varje intervju tog 

cirka 30 minuter, med undantag från tre stycken vilka tog en timme. Under intervjuerna 

hade vi bestämda arbetsuppgifter, på grund av att vi i största möjliga mån skulle få en 

kontinuitet och få en likvärdig utformning av frågorna. En av oss genomförde intervjun 

och ställde frågor till informanten medan den andra löpande förde fältanteckningar på 

datorn, för att under hela intervjun fånga allt som informanten berättat. Hälften av 

lärarna önskade inte bli inspelade och därför valde vi att inte genomföra detta vid 

samtliga intervjuer. Trost (2005) och Denscombe (2009) skriver att en del människor 

inte känner sig bekväma med att bli inspelade vid intervjun och som forskare måste man 

acceptera att den intervjuade nekar. Detta medför att forskaren måste förlita sig på 

minnet och de fältanteckningar som görs under intervjun. En fördel med att inte spela in 

intervjuerna är att informanten inte hämmas eller förlorar spontaniteten i svaren. 

Transkriberingen av inspelade intervjuer kan även bli tidskrävande och omfattande. 

Trost (2005) och Denscombe (2009) skriver att det istället går att göra löpande 

fältanteckningar i förhållande till intervjuguiden och enbart sammanfatta de delar som 

är relevanta utifrån studiens frågeställningar. Efter intervjuns avslut gick vi igenom 
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intervjun och korrekturläste så allt stämde överens med vad informanten sagt. En 

nackdel med att inte spela in intervjuerna är att det inte är möjligt att återupprepa för att 

höra eventuella tonfall och pauser. Ytterligare en nackdel är att möjlighet saknas att 

direktcitera vad lärarna sagt under intervjuerna. Vi tog dock beslutet att inte utesluta de 

som nekade inspelning eftersom vi såg ett högre värde i att samtliga lärare som 

accepterat att delta i studien skulle få komma till tals.  

 

3.4 Etiska principer 

I utförandet av undersökningen har vi följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(2002) som bland annat innefattar informationskravet. Informationskravet innebär att vi 

innan studiens start informerade lärarna om syftet med studien. Samtyckeskravet 

berördes när lärarna godkände sitt deltagande i studien. Lärarna fick även information, i 

enlighet med nyttjande- och konfidentialitetskravet, att undersökningen inte används 

utanför studiens ramar samt att lärarna är anonyma i studien.   

 
3.5 Analysmetod  

Tolkning inom det hermeneutiska perspektivet betyder att forskaren försöker tydliggöra 

något i en text eller människors livserfarna berättelser som inte är uppenbart och 

försöker sätta in det i ett sammanhang. Forskaren försöker att få en struktur och helhet 

över de samtal som förts med informanterna. Textanalys inom det hermeneutiska 

perspektivet är en flerstegsprocess som har sin början i texten som helhet där forskaren 

försöker bilda sig en uppfattning. I det andra steget granskar forskaren enskilda delar i 

texten och försöker finna teman i texten. Nästa steg handlar om att göra jämförelser med 

andra texter som har likartade teman för att kunna fånga det väsentliga i en särskild typ 

av upplevelse. Det fjärde steget innebär att forskaren återvänder till helheten i texten, 

men denna gång med en fördjupad bild av upplevelserna. Det kallas för en 

hermeneutisk spiral eftersom forskaren tolkar texten eller texterna fler varv och vid 

varje varv kan forskaren klargöra fler tolkningar (Stensmo 2002; Svensson & Starrin 

1996). Detta var någonting som vi i analysarbetet utgick från. Början togs i helheten av 

de nedskrivna intervjuerna. Energin lades sedan på att försöka finna nyckelbegrepp i 

lärarnas uppfattningar. Nyckelbegreppen användes därefter till att kategorisera lärarnas 

svar utifrån syfte och frågeställning. Kategorierna placerades i en tabell (Se Bilaga B & 

C) för att få en översikt av vad lärarna sagt. Vi tog även hänsyn till den hermeneutiska 
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spiralen, vilket innebar att vi försökt tolka intervjutexterna flera gånger för att försöka 

finna nya tolkningar och nya perspektiv.  

 
4 Resultat och analys 
För att kunna besvara studiens syfte presenteras i följande kapitel de resultat som kunnat 

utläsas utifrån analys av intervjuerna med lärarna. Kapitlet är strukturerat utifrån 

studiens två frågeställningar där arbetssätt vid lässvårigheter (4.1) och 

motivationsfaktorer (4.2) presenteras. Resultat och analys har skrivits samman till en 

helhet.  

 

4.1 Frågeställning ett – arbetssätt vid lässvårigheter  

Följande text presenteras utifrån de kategorier och arbetssätt som synliggjorts vid analys 

av intervjusvaren (Bilaga B). De kategorier som berörs i texten är de som haft störst 

svarsfrekvens vid intervjuerna. Kategorierna som nämns i texten är kartläggning, 

screeningmaterial och arbetssätt.  

 

4.1.1 Kartläggning  

Samtliga lärare använder sig av kartläggning för att kunna se var varje elev befinner sig 

i läsutvecklingen. Samtliga lärare anser att Skolverkets bedömningsstöd är heltäckande. 

Trots detta använder speciallärarna kompletterande material som till exempel God 

läsutveckling, Fonolek, Vilken bild är rätt et cetera. Flera av lärarna berättade om 

Skolverkets kartläggningsmaterial och att det ska genomföras två gånger per år med alla 

elever i årskurs ett till tre. Lärarna anser att det är viktigt att göra en kontinuerlig 

kartläggning för att fånga upp de elever som behöver hjälp på vägen. En lärare belyser 

att Skolverkets bedömningsmaterial är en bra hjälp att tidigt fånga upp de elever som 

har lässvårigheter. Kartläggning är ett första steg i processen till att få elever att lyckas 

och bli motiverade i skolan, där kommunikation och samspel mellan lärare och elever 

och mellan lärare är viktig (Westlund 2009 & Skaalvik och Skaalvik 2016, Lundgren, 

Säljö & Liberg 2012 & Berg 2011). Två av lärarna berättade bland annat att samarbetet 

med specialläraren är viktigt för att kunna kommunicera hos vilka elever som 

läsutvecklingen brister, medan en annan lärare berättade att speciallärare har större 

möjlighet att samtala och resonera med eleven. Något som en av de intervjuade 

speciallärarna betonade var ett gott samarbete med klasslärarna för att på bästa sätt 
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kunna stötta både varandra och eleverna. Hen pratade även om vikten av god 

kommunikation mellan speciallärare och klasslärare, men även med föräldrar om deras 

upplevelse av barnets lässvårigheter. 

 

4.1.2 Screeningmaterial  

När lärarna kartlagt vilka elever i klassen som eventuellt har svårigheter, nämnde 

lärarna på flera av skolorna att screeningtest genomförs för att uppmärksamma vilka 

lässvårigheterna är hos eleverna. Alla lärare betonade att det måste finnas läsförståelse 

och avkodning hos eleven, för att skapa en god läsning. En speciallärare förklarade 

utförligt att det krävs ett visst flyt i avkodningen för förståelse, men att det även handlar 

om ordförståelse. Läsflyt gånger ordförståelse är lika med elevernas läsfärdighet. 

Specialläraren förtydligade exemplet genom en multiplikation där läsflyt är två och 

ordförståelse är tre. Två multiplicerat med tre är lika med sex, men för en elev där ena 

sidan brister som exempelvis noll multiplicerat med tre är lika med noll. Eleven får 

därmed inte en god läsfärdighet när någon av bitarna inte utvecklats. På så sätt måste 

lärarna uppmärksamma var det brister, vilket kan göras genom screeningmaterial. De 

screeningmaterial som flera av lärarna nämnde vid intervjuerna var bland annat 

Läskedjor och Bravkod. En av tre speciallärare betonade att man måste se var 

svårigheten hos eleven ligger någonstans. Det som hen anser som extra svårt är när det 

finns en elev som ljudar och inte får fram tekniken, men vet exakt vad texten handlar 

om och sedan har hen en elev som läser bra, men inte vet vad texten handlar om. 

Specialläraren belyste även vikten av att underlätta för elever med lässvårigheter genom 

att hitta rätt nivå. Hen menade att det är viktigt att kunna ha enskilda stunder med 

eleverna för att de ska kunna få rätt stöttning för att kunna utvecklas inom den 

proximala utvecklingszonen (Lundgren, Säljö & Liberg 2012 & Berg 2011).  
 

En annan speciallärare ansåg det inte vara svårt att upptäcka elever med lässvårigheter 

eftersom hen påbörjar arbetet med läsinlärning och följer elevernas utveckling. Hen 

förklarade även att det finns användbara screeningmaterial, men att det oftast ger 

samma utfall bland eleverna som hen från början förutsett. En av lärarna betonade 

vikten av samtal med eleverna för att få en uppfattning om vilket språk de har. Läraren 

beskrev det som att vet eleven inte hur ett ord sägs, hur ska eleven då kunna läsa det? 

Kommunikation och samspel är i båda exemplen bärande för en god förståelse hos 
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läraren och en vidare utveckling hos eleven (Lundgren, Säljö & Liberg 2012 & Berg 

2011).  

 

4.1.3 Arbetssätt 

Att möta eleven på rätt nivå och anpassa materialet utifrån eleven var något som 

samtliga lärare tog upp under intervjuerna. Lärarna var även eniga om att det krävs extra 

stöd för de elever som har lässvårigheter. Detta kopplas samman med den proximala 

utvecklingszonen där lärarna hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter till nästa nivå 

(Lundgren, Säljö & Liberg 2012 & Berg 2011). Lärarna har dock sina egna metoder och 

arbetssätt för att stötta och underlätta för elever med svårigheter. Två av speciallärarna 

betonade att det handlar mycket om att anpassa metoden utifrån individens behov och 

inte blanda metoder hur som helst. De betonade även vikten av att inte bara följa ett 

material utan istället kunna plocka delar från flera och skapa sitt eget material för att det 

i sin tur ska passa och motivera varje individ till att fortsätta. Eleven behöver 

utmaningar på sin nivå men behöver samtidigt få uppleva framgång för att motiveras 

(Westlund 2009). Under intervjun betonade flera lärare vikten av läsning i klassrummet. 

En av lärarna ansåg att det är viktigt att ha högläsning varje dag medan en annan lärare 

istället betonade gemensam tyst läsning för att det inte ska ses som en utfyllnad. Vidare 

rekommenderade två av lärarna att man ska prata om böcker och dess bokomslag före 

högläsning, för att få igång elevernas fantasi vilket bidrar till den inre motivationen som 

Westlund (2009) beskriver.  
 

Genom intervjuerna synliggjordes även lärarnas medvetenhet om hur planeringen av 

arbetssätt kan påverka elevernas inre och yttre motivation (Westlund 2009 & Skaalvik 

& Skaalvik 2016). En speciallärare lyfte vikten av att inte upprepa samma arbetsgång 

med eleverna, utan istället göra någonting nytt och bygga vidare på det. Hen betonade 

även vikten av att synliggöra något som eleven kan för att hålla den inre motivationen 

uppe. Specialläraren menade att om en elev har misslyckats med sin läsinlärning så kan 

man börja om. Då bör arbetsinnehållet förändras och istället för att börja med ord som 

“mor, och ros” så börjar man med Wittingmetoden i form av nonsensord. Ett sådant 

arbetssätt medför att eleven blir säker på bokstäverna och tack vare det går det att 

komma igång med läsningen igen. Att arbeta enligt speciallärarens beskrivning medför 

att eleven känner en nyfikenhet och inre motivation (Westerlund 2010).   
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Flera av de intervjuade lärarna menar att repetition och kontinuitet är viktigt vid 

läsinlärningen för att eleverna ska ges störst möjlighet att utvecklas. En lärare berättade 

att det på hens skola vid minsta misstanke genomförs tester och åtgärder för att skapa en 

kontinuitet. Ett arbetssätt som enligt hen gett resultat är att eleverna övat på sin 

svårighet inom läsning varje dag i två veckor. Tre av lärarna förespråkar återupprepad 

läsning av enkla texter. Två av lärarna anser istället att de får god insikt om elevernas 

läsutveckling genom att kontinuerligt lyssna på elevernas läsläxa individuellt varje 

vecka. Kontinuitet är även någonting som är viktigt inom den sociokulturella 

teoribildningen där lärande är en ständigt pågående process (Lundgren, Säljö & Liberg 

2012 & Berg 2011).  

 

4.2 Frågeställning två – motivera elever med lässvårigheter 

Att motivera elever som redan har det svårt med sin läsning och som får kämpa så 

mycket hårdare än de andra eleverna är en av de största utmaningarna inom yrket, enligt 

flertalet intervjuade lärare. Samtliga lärare nämnde vid intervjun flera bra och 

intresseväckande metoder för att motivera eleverna. De olika motivationsmetoder som 

lyfts fram som underkategorier i följande text är de som varit mest omtalade under 

samtliga intervjuer. För vidare översikt på kategorierna se bilaga C.  

 

4.2.1 Anpassat material  

Samtliga lärare är överens om att det är viktigt att använda anpassat material för elever 

med lässvårigheter, just för att de inte ska tappa motivationen inom läsningen. Dock har 

lärarna olika metoder för att anpassa materialet. En lärare sa vid intervjun att man måste 

ha en klar bild av de böcker som eleverna ska läsa och inte låta sig luras av att det är 

”lättlästa” böcker. Det ska med andra ord vara texter som är anpassade efter elevernas 

förmåga.  En annan lärare betonar även nivåanpassade böcker utifrån elevernas 

intressen. Två av tio lärare berättade att det är motiverande att ha bra och enkla böcker i 

klassrummet. I detta sammanhang förespråkade lärarna att eleverna ska slutföra 

läsningen av enklare böcker istället för att misslyckas med för svåra böcker. Allt detta 

hänger samman med den sociokulturella teoribildningen som Lundgren, Säljö & Liberg 

(2012) och Berg (2011) skriver om, där läraren bör veta vilken nivå eleven befinner sig 

vid läsinlärningen och vad nästa steg är för att möjliggöra utveckling hos eleven. Vidare 

anser en av lärarna att motivation skapas om eleven får kompensatoriska hjälpmedel för 

det som är en svårighet och inte fungerar. Läraren nämner talsyntes vid datorn som ett 
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gott exempel där eleven upplever läsinlärningen motiverande. Kompensatoriska 

hjälpmedel är bra att använda för att få eleven att övervinna sina svårigheter (Westlund 

2009). 

 

4.2.2 Göra läsningen intressant   

Att göra läsningen intressant för eleverna med lässvårigheter är någonting som åtta av 

de tio intervjuade lärarna nämnde. Tre av lärarna berättade att det är bra att tidigt arbeta 

in strategier hos eleverna, vilket kan ske genom ”läsfixarna”. Lärarna anser att läsningen 

på så vis kan bli spännande och ge eleverna möjlighet att förstå texterna, vilket i sin tur 

blir en motivationsfaktor. Två andra lärare betonar vikten av högläsning och att göra 

läsningen intressant genom att berätta om böcker och bygga upp en spänning kring vad 

de kan handla om. Två av speciallärarna berättade även att motivation kan skapas 

genom att eleverna inte får läsa den sista sidan i boken utan istället får diskutera vad 

som kan hända nästa gång för att skapa ett läsintresse. Flera av lärarna lyfte vikten av att 

ta in texter som eleverna är intresserade av. Lärarna kopplar tidigt in lässtrategier för att 

förebygga och underlätta för elever med bristande kunskap och motivation. Lärarna 

försöker även skapa en inre motivation hos eleven genom att väcka en lust till att vilja 

läsa roliga och spännande texter (Westlund 2009 & Skaalvik & Skaalvik 2016).  

 

4.2.3 Inre och yttre motivation 

Inre och yttre motivation är något som Westlund (2009) och Skaalvik & Skaalvik 

(2016) belyser, men det är även någonting som lärarna lyfte som en viktig faktor vid 

elevers lässvårigheter.  Begrepp har kopplats samman till de motivationsfaktorer som 

direkt har anknytning till inre och yttre motivation och därför har kunnat kategoriseras 

utan någon större analys. En lärare belyste bland annat vikten av den inre motivationen 

genom att eleven själv får styra val av bok för att känna lusten och viljan att läsa. 

Ytterligare en lärare var inne på samma tankegångar och sa att det är viktigt att få 

eleverna att känna den inre drivkraften att sätta sig ner och läsa en bok. En annan lärare 

betonade att motivationen kan öka genom återupprepad läsning eftersom eleven då 

märker att det går lättare att läsa texten och bli mer sugen på att öva upp sin läsning. 

Precis som Westlund (2009) skriver så är det att eleven får en inre drivkraft till att läsa 

med andra ord att eleven själv känner viljan att läsa.  
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Den yttre motivationen skapas enligt Westlund (2009) enbart för ett kortsiktigt syfte för 

att få eleven att inte ge upp. En lärare berättade bland annat om läshattar där eleven efter 

var tionde minut som de läst får färglägga ett fält i hatten. En speciallärare skapar en 

yttre motivation hos eleverna genom att använda belöningar. Exempel som 

specialläraren lyfte vid intervjun var en skattkarta där eleven får stjärnor för varje 

delmål som uppnås. Ytterligare ett exempel på yttre motivation är att specialläraren har 

en studsmatta som enbart får användas av eleverna efter hårt jobb. Specialläraren ger 

yttre belöningar för att skapa motivation och för att göra det roligare för de elever som 

har det kämpigt. Vidare menade hen att det redan är ett hårt jobb som elever med 

lässvårigheter gör och genom att de får en extra förstärkning genom en liten belöning 

för varje delmål som uppnås så ökar deras motivation. Samtliga lärare och speciallärare 

har samma målsättning och enligt Westlund (2009) och Skaalvik och Skaalvik (2016) är 

det viktigt att hitta en balans mellan inre och yttre motivation, där framförallt en strävan 

efter att skapa inre motivation hos eleverna framhålls som viktig.  
 

5 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultat och analys i förhållande till studiens syfte. Studiens 

resultat diskuteras utifrån egna tankar samt den forskning som presenterats i tidigare 

kapitel (2.3).  

 

I resultatet konstaterades det att samtliga lärare ansåg lässvårigheter bestå av två delar, 

det vill säga avkodning och läsförståelse. Westerlund (2010), Elbro (2004) och Taube 

(2007) betonar de två delarna för en lyckad läsfärdighet. Simple view of reading är en 

modell för läsinlärning som Hedman (2009) beskriver. En av speciallärarna var inne på 

samma tankegång där hen genom en multiplikation visade att samtliga bitar krävs för att 

läsinlärningen ska lyckas och för att eleven i framtiden ska bli en god läsare. En 

tankegång vi har är att båda delarna krävs för att i framtiden ha en god läsförmåga, men 

att det beroende på årskurs kan uttryckas på olika sätt. I årskurs ett kan det finnas elever 

som inte kan alla ljuden och inte kan ljuda ut ord, vilket därför blir en svårighet. I 

årskurs två kan eleven ha bra flyt i avkodningen men svårigheten som kan uppstå är att 

de inte har förståelse för innehållet i texten. Med andra ord riktas elevens energi enbart 

mot den tekniska delen av läsningen. Som en god läsare ska eleven ha en automatiserad 

avkodning för att kunna lägga fokus på att förstå begrepp och kontext för att kunna gå 

djupare in i texten, vilket Hedman (2009) och Taube (2007) förespråkar. Vi anser att det 
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i årskurs tre är viktigt att ta läsningen till en högre nivå då eleverna inte enbart ska förstå 

det som står i texten utan även ska kunna göra egna tolkningar av det lästa eftersom det 

är en viktig läsfärdighet. Slutsatsen av detta är att lärare ständigt bör reflektera över de 

signaler och kännetecken som finns vid lässvårigheter. Läraren bör även ha i åtanke att 

alla elever lär på olika sätt och har olika erfarenheter, vilket kan medföra att de ligger på 

olika nivåer i sin läsinlärningsprocess.  
 

I resultatet framkom det positiva erfarenheter av Skolverkets kartläggningsmaterial och 

är även någonting som Häggström (2010) och Larson, Nauclér och Rudberg (1992) 

förespråkar eftersom kartläggning synliggör det som läraren annars har svårt att 

upptäcka i en stor grupp elever. Enligt Häggström (2010) kan nackdelen av 

kartläggningar vara att det inte alltid ger en rättvis bild över bristerna hos eleverna och 

det tror vi kan bero på flera faktorer såsom elevernas dagsform eller tidpunkt under 

skoldagen. I enlighet med vad Häggström (2010) och Jenner (2004) skriver kan läraren 

påverka hur eleverna presterar genom ett tryggt klassrumsklimat och de tankar läraren 

har om eleverna. Gällande elever med lässvårigheter i de lägre årskurserna är det enligt 

Elbro (2006), Blomqvist och Wood (2006) samt Taube (2007) viktigt att inte dra 

slutsatsen att det är dyslexi. Läraren bör istället arbeta förebyggande och kontinuerligt 

oavsett svårighet. En slutsats av detta är att ett sådant arbetssätt bidrar till goda 

förutsättningar för alla elever att lyckas i samtliga ämnen, eftersom läraren då möter 

eleverna på rätt nivå och kan finnas som ett stöd.  
 

En annan intressant aspekt som lyftes i resultatet var hur en lärare ansåg sig kunna 

upptäcka elever med lässvårigheter utan att genomföra screeningtest. Vi anser att 

screeningmaterial är till hjälp för att synliggöra svårigheterna hos elever, men även för 

att kunna styrka varför en elev arbetar på ett annat sätt om det ifrågasätts varför eleven 

gör det. Ytterligare en positiv aspekt av screeningmaterialen är att materialen kan 

användas som kontinuerlig dokumentation vilket underlättar vid överlämningar och gör 

det möjligt för eleverna att vara delaktiga och se sin utveckling. Elbro (2004), 

Blomqvist och Wood (2006) samt Taube (2007) belyser även dem vikten av att iaktta 

och följa elevernas utvecklingsprocess. En negativ aspekt skulle kunna vara att läraren 

endast gör en typ av screeningtest som enbart visar en av alla elevens förmågor. Det bör 

alltså inte vara avgörande vid kartläggning av lässvårigheter, eftersom de inte ger en 

rättvis bild av alla elevers kunskaper. En slutsats av detta är att det krävs flera 

kontinuerliga test för att få en rättvis bild över vilka elever som visar tecken på 
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lässvårigheter. Det är av vikt att ha belägg för att tillskriva en elev lässvårigheter, inte 

minst för att både skolan och läraren då kan visa att de utfört sitt uppdrag och att 

eleverna får de bästa förutsättningarna att lyckas i sin skolgång.  
 

Det som framkom av resultatet var lärarnas tankar om anpassning av olika metoder 

utifrån elevernas nivå och precis som Westerlund (2010) och Häggström (2010) anser vi 

att det behövs kombinationer av material och inlärningsmetoder för att utveckla de 

brister som eleverna har. Resultatet visade metoder som lärarna använde. Enligt Berg 

(2011), Fast (2008), Westerlund (2010) och Elbro (2004) finns det olika perspektiv på 

läsinlärning. De olika perspektiven, det vill säga analytisk- och syntetisk metod, lägger 

fokus på olika delar i läsningen. Wittingmetoden lyftes i resultatet och är enligt Larson, 

Nauclér och Rudberg (1992) en renodlad syntetisk metod, vilket betyder att man utgår 

från ljud och ljudar samman dem till ord. Har man misslyckats med de vanliga orden 

vid läsinlärning är det bra att eleverna får en ny chans. Detta eftersom eleven känner 

igen vissa av ljuden sedan tidigare och får istället möjligheten att testa att avläsa dem i 

form av nonsensord. Det kan vara ett mer motiverande arbetssätt, men även ett sätt för 

läraren att tydligt se vilka fonem eleven kan och vad hen behöver öva mer på. Det som 

inte framkom av intervjuerna var fler alternativa läsinlärningsmetoder när eleverna 

misslyckats i sin läsinlärning. En tanke är om lärarna känner en osäkerhet i vad nästa 

steg är och därför lägger ansvaret på specialläraren. En annan tanke är att lärarna inte 

har alternativa läsinlärningsmetoder och därför börjar om på liknande sätt med de elever 

som har lässvårigheter. En slutsats av detta är att samla på sig en bredd eller en variation 

av läsinlärningsmetoder som kan hjälpa samtliga elever att bli goda läsare.  
 

Stensson (2006) skriver att lästillfällen i skolan ofta prioriteras bort, men i resultatet 

framkom det att högläsning och tyst läsning var någonting som lärarna förespråkar. Vi 

anser att det är väl prioriterat av lärarna då läsning är mycket viktigt. Det är även 

någonting som Taube (2007) och Lundberg (2006) föredrar eftersom eleverna gynnas i 

alla ämnen, men även utanför skolan. Med andra ord är läsning en av skolans viktigaste 

uppgifter. Det är även av vikt att försöka få föräldrarna till att förstå vikten av läsning 

även i hemmet. Har inte föräldrarna en förståelse för vikten av det kan det medföra en 

negativ inställning hos eleverna till all läsning. Det finns en viktig poäng i att ha 

gemensam högläsning i klassrummet. Det kan hjälpa elever med lässvårigheter att 

minska det motstånd de känner mot läsning, genom att de får en lustfylld och 

inspirerande stund där tankarna kan sväva iväg när någon annan läser.  
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Läsfixarna lyftes som en intressant aspekt kopplat till motivation i resultatet. Precis som 

lärarna anser även vi att läsfixarna motiverar och ger eleverna en möjlighet till olika 

strategier och förståelse av texter. Stensson (2006) och Westlund (2009) belyser vikten 

av samtalet kring det lästa och det är någonting som är viktigt att föra in i 

undervisningen. En tanke är att det motiverar eleverna till att reflektera en extra gång 

över textens innehåll och budskap. En slutsats av detta är att eleverna genom den 

gemensamma läsningen får hjälp med att komma in i sagornas värld, vilket vi tror kan 

bidra till positiva erfarenheter som kan göra att eleverna vill höra mer. Genom att 

eleverna får ta del av kamraternas lässtrategier och blir delaktiga i berättelsen tror vi att 

det går att motverka Matteuseffekten som Taube (2007) nämner.  
 

Resultatet visade att lärarna använde nivåanpassade böcker, men även andra 

läsinlärningsmedel som gynnar elever med lässvårigheter. Det är en aspekt som betonas 

som viktig eftersom det gynnar elever som behöver mer stöd och hjälp vid sin 

läsinlärning där kompensatoriska hjälpmedel kan vara till nytta. Precis som Taube 

(2007) skriver har vissa elever ett behov av att vara bättre än sina klasskamrater. Detta 

leder till att eleverna dels tar för svåra böcker och dels läser snabbare och ofokuserat. En 

reflektion är att det är bra för läraren att vara involverad i elevens val av bok och ha ett 

öppet klassrumsklimat där det är bra med olikheter för att eleverna inte ska jämföra sig 

med varandra, vilket i sin tur gör att eleverna trivs i skolan. Ytterligare en 

påverkansfaktor är att eleverna känner sig mindre stressade och mer motiverade. Det är 

även något som Häggström (2010) och Jenner (2004) skriver när de belyser vikten av 

ett gott klassrumsklimat. En annan positiv aspekt som lyftes i resultatet är att lärare ska 

använda texter som är av intresse för eleverna. Gör lärarna det leds tanken vidare till att 

eleverna blir motiverade att fortsätta läsa fler böcker. Slutsatsen av detta är att om något 

är roligt och spännande för en elev kan det bidra till att fler blir motiverade att börja läsa 

mer. Tvingas elever läsa böcker som de inte är intresserade av kan det leda till att 

läsintresset avtar och prestationerna i skolan försämras.    
 

Genom resultatet är det tydligt att lärarna reflekterade över den inre och yttre 

motivationen hos elever.  En uppfattning är att det är svårt för elever med lässvårigheter 

att känna en inre drivkraft eftersom de känt motgångar och är medvetna om att de inte 

utvecklats i den takt som klasskamraterna gjort. Därför bör det poängteras att det som 

lärare är viktigt att uppmuntra dessa elever och verkligen bekräfta de framsteg som görs 
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för att motverka att elevernas självkänsla förstörs. Precis som specialläraren belyste 

angående yttre belöningar, så kan det vara till nytta för att lyfta eleverna med 

lässvårigheter och skapa en känsla av tillfredsställelse. Genom detta har vi en 

förhoppning om att det går att bygga upp en inre motivation genom att eleven till en 

början får tillräckligt mycket yttre belöningar. Detta i sin tur gör att eleven inom kort 

kan känna måluppfyllelse på egen hand. Även Häggström (2010) och Taube (2007) 

belyser att elever kan ha svårt att komma tillbaka från otaliga misslyckanden i sin 

läsning och det är därför viktigt med extra stödinsatser som hjälper eleverna till att få 

tillbaka sitt självförtroende igen. För att vända på resonemanget är det även viktigt att 

eleven inte blir för beroende av yttre belöningar. Det kan bidra till att eleven inte kan bli 

självständig i sin läsinlärning.  
 

En annan negativ aspekt som bör uppmärksammas är att elever som inte har 

lässvårigheter kan känna av en orättvisa när de inte blir uppmärksammade och belönade 

för sina prestationer. Det är viktigt att poängtera att läraren bör hitta en balans mellan att 

fånga upp alla elever oavsett kunskapsnivå. Balansen är även viktig att reflektera över 

när det gäller arbetssätt i klassrummet. Elever som har lätt för sig får inte tappa 

motivationen på grund av för få utmaningar. Detsamma gäller de elever som har 

svårigheter. De får inte tappa motivationen på grund av för svåra texter som leder till 

motgångar och minskad självbild. För att eleverna ska kunna skapa en inre motivation 

är kontinuiteten viktig eftersom de ofta behöver yttre belöningar för att komma till 

insikt om att de faktiskt vill kunna läsa och inse vikten av att kunna läsa. Slutsatsen är 

att läraren behöver känna av vad varje elev behöver för att finna en balans mellan inre 

och yttre belöningar. Med andra ord är kontinuitet som nämns i resultatet en viktig del 

för att utveckla elever med lässvårigheter i rätt riktning. Genom kontinuitet kan eleverna 

få goda förutsättningar att klara sig i samtliga ämnen i skolan eftersom de får 

möjligheten att träna upp en god läshastighet, vilket även Häggström (2010) och Elbro 

(2004) förespråkar. Samtidigt kan kontinuitet bli någonting negativt om eleven inte 

känner tillräcklig motivation och läslust, vilket kan medföra en negativ effekt av att 

eleven tycker det blir för upprepat. Det kan med andra ord bli motstånd till läsaktivitet 

(Taube 2007).  
 

Avslutningsvis anser vi att lässvårigheter är någonting som är högst relevant för dagens 

skola eftersom det alltid kommer förekomma elever som har det svårare med sin 

läsinlärning. Som lärare bör man vara införstådd med att alla elever ska utveckla en 
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läskunnighet eftersom det är livsnödvändigt i dagens samhälle. På grund av den 

lärarbrist som finns idag är det av vikt att man som utbildad lärare har kännedom om de 

lässvårigheter som kan förekomma hos elever samt hur lärare kan arbeta för att 

underlätta för de eleverna. Därför är det av vikt att lärare har ett brett spektrum av 

arbetssätt som de kan använda sig av och gärna i samarbete med specialläraren. 

Arbetssätten bör kombineras för att passa alla elever med individuella behov. Lärare bör 

även reflektera över hur eleverna ska känna motivation och glädje i att läsa olika sorters 

texter.  
 

5.1 Förslag till fortsatt forskning  

Efter att ha undersökt hur lärare kan arbeta med elever med lässvårigheter har ett 

intresse väckts för att i praktiken få iaktta hur arbetet med elevers lässvårigheter 

fungerar. Ytterligare en aspekt som hade varit av intresse att studera vidare utifrån de 

slutsatser vi dragit, är vilka skillnader det finns på arbetssätt mellan lärare och 

speciallärare och hur samarbetet och arbetsprocessen mellan klasslärare och 

speciallärare går till.   

 
 
    

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 



  
 

23 
 

Referenser 
Alatalo, T. (2011). Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3: om lärares möjligheter 
och hinder. Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, CUL 
https://www.spsm.se/globalassets/funktionsnedsattning/avhandlingar/skicklig-las--och-
skrivundervisning-i-ak-1-3-alatalo-tarja.pdf 
 
Berg, E. (2011). Läs- och skrivundervisning: teorier, trender och tradition. (1. uppl.) 
Lund: Studentlitteratur.  
 
Blomqvist, C. & Wood, A. (2006). Läs- och skrivundervisning som fungerar: 
[intervjuer med lärare]. (1. uppl.) Stockholm: Natur och kultur. 
 
Bryman, Alan. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. uppl. 2. Malmö: Liber AB 
 
Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 
 
Elbro, C. (2004). Läsning och läsundervisning. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 
 
Fast, C. (2008). Literacy: i familj, förskola och skola. (1. uppl). Lund: Studentlitteratur  
 
Hedman, C. (2009) Dyslexi på två språk: En multipel fallstudie av spansk-
svensktalande ungdomar med läs- och skrivsvårigheter. Centrum för 
tvåspråkighetsforskning: Stockholms universitet. http://su.diva-
portal.org/smash/get/diva2:231941/FULLTEXT01.pdf 
 
Hwang, P. & Nilsson, B. (2011). Utvecklingspsykologi. (3., rev. utg.) Stockholm: Natur 
och kultur. 
 
Häggström, I. (2010). Elever med läs- och skrivsvårigheter. I: Bjar, L. & Liberg, C. 
(red.) (2010). Barn utvecklar sitt språk. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 
 
Jenner, H. (2004). Motivation och motivationsarbete: i skola och behandling. 
Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. 

Larson, L., Rudberg, L. & Nauclér, K. (1992). Läsning och läsinlärning. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Leimar, U. (1976). Läsning på talets grund: läsinlärning som bygger på barnets eget 
språk. (4. tr.) Lund: Liber Läromedel. 
 
Lozic, V. (2016) Tidiga insatser viktiga mot läs- och skrivsvårigheter. Skolverket. 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/undervisning/tidiga-
insatser-viktiga-mot-las-och-skrivsvarigheter-1.229589  
 
Lundberg, I. (2006). Alla kan lära sig läsa och skriva. (1. uppl.) Stockholm: Natur och 
kultur.  
 
Lundgren, U.P., Säljö, R. & Liberg, C. (red.) (2012). Lärande, skola, bildning. (2. utg.) 
Stockholm: Natur & kultur. 



  
 

24 

Myrberg, M. & Lange, A. (2006). Identifiering, diagnostik samt specialpedagogiska 
insatser för elever med läs- och skrivsvårigheter. Konsensusprojektet. Stockholm: 
Specialpedagogiska Institutet och Lärarhögskolan i Stockholm.  

Skaalvik, E.M. & Skaalvik, S. (2016). Motivation och lärande. (Andra, rev. utgåvan, 
första tryckningen). Stockholm: Natur & Kultur. 

Skolverket. (2016) Hur stöttar man elever med dyslexi och andra läs- och 
skrivsvårigheter? https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-
omraden/spraklig-kompetens/tema-las-och-skrivinlarning/hur-stottar-man-elever-med-
dyslexi-och-andra-las-och-skrivsvarigheter-1.157474  
 
Snowling, M. J. & Hulme, C. (2011) Evidence-based interventions for reading and 
language difficulties: Creating a virtuous circle. Department of Psychology, University 
of York, UK http://www.airipa.it/wp-content/uploads/2014/09/SnowlingHulme2010.pdf  
 
Stensmo, C. (2002). Vetenskapsteori och metod för lärare: en introduktion. (1. uppl.) 
Uppsala: Kunskapsföretaget. 
 
Stensson, B. (2006). Mellan raderna: strategier för en tolkande läsundervisning. 
Göteborg: Daidalos. 
 
Svensson, P. & Starrin, B. (red.) (1996). Kvalitativa studier i teori och praktik. Lund: 
Studentlitteratur. 

Taube, K. (2007). Läsinlärning och självförtroende: psykologiska teorier, empiriska 
undersökningar och pedagogiska konsekvenser. (4. uppl.) Stockholm: Norstedts 
akademiska förlag. 
 
Tjernberg, C. (2013) Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande: en praxisorienterad 
studie med utgångspunkt i skolpraktiken. Specialpedagogiska institutionen: Stockholms 
universitet.https://www.spsm.se/globalassets/funktionsnedsattning/avhandlingar/framga
ngsfaktorer-i-las--och-skrivlarande-tjernberg-catharina.pdf  
 
Trost, J. (2005). Kvalitativa intervjuer. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 
 
Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Wandin, H. (2015) Vad är läs- och skrivsvårigheter? Infoteket om funktionshinder. 
http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Sprak--och-
kommunikationsproblem/Vad-ar-las--och-skrivsvarigheter/  
 
Westerlund, M. (2010). Barn i början: språkutveckling i förskoleåldern. (1. utg.) 
Stockholm: Natur & kultur. 

Westlund, B. (2009). Att undervisa i läsförståelse: lässtrategier och studieteknik för de 
första skolåren. (1. utg.) Stockholm: Natur & kultur. 
 
 
 



  
 

I 
 

Bilagor 
Bilaga A Intervjuguide 
 

1. Definiera vad lässvårigheter betyder för dig.  

2. Vad gör du för att upptäcka elevers lässvårigheter så tidigt som möjligt? 

3. Hur kartlägger du eleverna för att se var de befinner sig? 

4. Vilka metoder eller arbetssätt använder du dig av innan, under och efter?  

- Vad läggs det fokus på?   

- Tänker ni på var eleven i fråga sitter i klassrummet?   

- Hur motiverar ni eleverna till att läsa?  

5. Vilka kan orsakerna till lässvårigheter vara hos elever? 

6. Om du upptäcker en elev med dyslexi, vilka åtgärder tas? 

7. Har det hänt att du uppmärksammat lässvårigheter hos någon elev väldigt sent?  

- Vad görs då?  

8. Hur är samarbetet mellan specialinsatser och dig som lärare? 

9. Vilka material använder du för att hjälpa eleverna med lässvårigheter? 

10. Vilka hjälpmedel finns? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga B – Sammanställning intervju. Frågeställning 1, arbetssätt. 

 
 

 Lärare 
A 

Lärare 
B 

Lärare 
C 

Lärare 
D 

Spec. E Lärare 
F 

Spec. 
G 

Lärare 
H 

Spec. I Lärare 
J 

Fonomix X X   X  X    

Läsfixarna X  X X   X    

Språklekar 
Bornholm 
Bokstavslekar 

  X X  X  X X X 

Kompensatoriska 
åtgärder  
Dator, I-pad  
Talsyntes 

   X X  X  X  

Screeninginstrument 
Lilla Duvan, DLS 
Läskedjor, Bravkod 

X X   X  X X X X 

Kartläggning 
Skolverkets 
bedömningsunderlag, 
Itpa, Logos, LUS, 
Vilken bild är rätt, 
Maj Örtendahl, 
Fonolek 
Ljudsubtraktion  
God läsutveckling 

X X X X X X X X X X 

Enkla 
läsinlärningsböcker   
Bodils första läsebok  
Min läsbok  
ABC steg för steg  
Kom och läs  
Nu ska vi läsa 
Obekanta texter 

X    X  X    

Nivåanpassad läsläxa 
Magiska kulan 
Elsa och Leo 

X X X X      X 

Analytisk 
läsinlärningsmetod  
LTG, Ordbilder 

X X        X 

Syntetisk 
läsinlärningsmetod 
Wittingmetoden 
Bokstavsarbete 

 X X  X X X X  X 

Läsning i klassrummet  
Lärarens högläsning 
Läshattar 
Gemensam läsebok 
Gemensam tyst läsning 

 X X X X  X    

Intensivlästräning 
Kontinuitet 
Wendicks-modellen 
Återupprepad läsning 

X X  X  X X X  X 

Vart brister det? X    X  X    



  
 

III 

Bilaga C – Sammanställning intervju. Frågeställning 2, motivation  
 
L.X = Lärare X  
S.L Y = Speciallärare Y 

 

 

 

 

 
 

 L. A L. B L. C L. D SL. E L.F SL.G L. H SL. I L. J 

Göra läsning till skön stund 
Högläsning 
Boksamtal 

X X  X X X   X  

Göra läsningen intressant 
Förutse slutet 
Roliga och spännande texter 
Berätta om böcker 
Läsfixarna 

X X X X  X X X  X 

Yttre motivation  
Ge stjärnor  
Läshattar 
Ge bekräftelse och 
uppmuntran 
Föräldrar 

 X X X   X X X  

Anpassat material 
Texter på elevens nivå 
Hjälpa till på biblioteket 
Olika svårighetsgrad 
Kompensatoriska hjälpmedel 

X X X X X X X X X X 

Inre motivation 
Inse vikten för sin egen skull 
Visa ökad Bravkod resultat  
Få de att lyckas 
Återupprepad läsning 

X  X X   X X X X 

Gemensam läsning  
Med läraren 
Parläsning 
Läsläxa 

 X X    X  X X 


