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Förord  
Denna kandidatuppsats inom pedagogik har genomförts vårterminen 2017 på Mittuniversitetet i 
Sundsvall. Arbetet har varit en intressant och samtidigt mödosam process. Den har genomförts med 
hjälp av handledningsgruppen och handledare Charlotta Rönn. Med hjälp av dem har vi tillsammans 
stött och blött tankar och funderingar som till slut resulterade i denna uppsats. Jag vill rikta ett stort 
tack till alla respondenter som deltagit och delat med sig av sina upplevelser om läs- och 
skrivsvårigheter. Utan deras engagemang hade denna uppsats inte varit möjlig. Med deras hjälp har 
jag fått en bredare och djupare förståelse kring hur det kan vara att vara lärare, elev och förälder.  
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Abstrakt  
Skolan är den institution genom vilken vi alla ska fostras och bildas för att kunna bli en del av dagens 
globaliserade kunskapssamhälle. Skolan ska utgöra den plattform där vi tillägnar oss den kunskap 
som ska förbereda oss för livet. Språket i tal och skrift är det viktigaste verktyget för denna 
kunskapsförmedling och blir genom skolan en förutsättning för lärande och utveckling. Det blir på 
detta vis tydligt hur viktigt läs- och skrivkunnighet blir för att individen ska kunna deltaga men också 
uppleva sig vara inkluderad och accepterad inte bara i skolan utan också i samhället. Genom 
semistrukturerade intervjuer med sex lärare i två olika skolor i en medelstor kommun i mellan 
Sverige, undersöktes lärares upplevelser om deras roll gällande att upptäcka, förebygga och åtgärda 
läs- och skrivsvårigheter i en tidig ålder. Förhoppningen var kunna bidra med mer kunskap om hur 
lärares arbete kring läs- och skrivsvårigheter kan belysas och förbättras. Resultatet visade att det inte 
finns någon enhetlig definition av vad läs- och skrivsvårigheter är. Det finns en utbredd medvetenhet 
kring läs- och skrivsvårigheters betydelse för elevers fortsatta skolgång och att åtgärder och insatser 
bör verkställs fortast möjligast. Dessa insatser och åtgärder skiljer sig något åt mellan skolorna men 
dock inte själva metoden som består i intensivsatsningar i läsning och skrivning under en kortare 
period. Resultatet av intensivsatsningarna är uteslutande av positiv karaktär. Men trots åtgärder och 
insatser visar bland annat internationella kunskapstester att elever till följd av bristande läs- och 
skrivkunskaper i stor utsträckning presterar undermåligt. En diskussion om ansvar blir här aktuell. 
Skolan kan ses som den institution som genom sitt uppdrag, via Skollagen och Läroplanen, kan och 
bör definiera läs- och skrivsvårighet för att vidare i ett ännu tidigare skede kan utföra kartläggningar i 
syfte att upptäcka och åtgärda en eventuell problematik. Det blir också en diskussion om obalans 
mellan behov av stöd och åtgärder, och obefintliga resurser. Att få tillgång till de åtgärder och resurser 
eleven är i behov av är inte en självklarhet vilket blir en fråga om jämlikhet, rättvishet och slutligen en 
fråga om demokrati. 
 
Nyckelord: lärande, läs- och skrivsvårigheter, sociokulturell teori, åtgärdsprogram 
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Introduktion  
I introduktionen presenteras inledning, bakgrund, syfte och frågeställningar. Här redogörs för tidigare 
forskning, studiens teoretiska utgångspunkter samt redogörelser för termer och begrepp i syfte att 
tydliggöra studiens avgränsningar. För att skapa klarhet i det ramverk som den svenska skolan omges 
av presenteras även en redogörelse av lagar, förordningar och regelverk kopplade till denna. 

Inledning  
Jag har alltid varit nyfiken på samhälleliga och globala orsakssamband och i utgångspunkt ett stort 
allmänt intresse av samhället, dess drivkrafter och påverkansfaktorer som i ett reciprokt förhållande 
utgör förutsättningarna för vår livsvärld, våra tankar och beteenden. Språkets funktion i vår samtid 
blir därför högst intressant och kan ses som en utgångspunkt för inkludering i kunskapssamhället. Vi 
lever idag i ett komplext globaliserat kunskapssamhälle som befinner sig i ett ständigt 
förändringsklimat gällande politik, ekonomi, teknologi och kultur (Forsberg, 2007; Sundberg, 2007). 
Kunskapen har här en central roll genom hela livet och begrepp som ”det livslånga lärandet” och ”en 
likvärdig skola för alla” blir inte bara visioner utan en satsning på en samhällsmodell som kommer till 
uttryck i att prioritera och utveckla utbildning både inom skolan och på arbetsmarknaden (Lundgren, 
2014a; Säljö, 2014). Utbildning har på så vis blivit ett globalt konkurrensmedel precis som vilken 
naturtillgång som helst och många länder strävar efter att bli världens mest konkurrenskraftiga 
kunskapsbaserade ekonomi. Här blir mått på kunskapens effektivitet, produktivitet och prestation de 
instrument genom vilka samhälleliga och mänskliga värden mäts (Nilsson, 2014). Förskola och skola 
är den första samhällsinstitution vi stöter på som i sig självt utgör och blir producent av instrument 
och verkar som ett gränssnitt för samhällets värden, normer och omvärldsuppfattning (Hjörne & 
Mäkitalo, 2013). Detta leder oss fram till förståelsen att individers läs- och skrivkunnighet blir en 
förutsättning för deltagande och inkludering i skola, samhället och arbetsmarknad. Skolan blir således 
den institution där läs- och skrivkunnighet kan definieras och kartläggas för att kunna upptäcka 
avvikelser som sedan kan åtgärdas.  
    Skolan som institution har de senaste decennierna genomgått stora förändringar i enlighet med 
övriga samhället som ett led i att kunna använda kunskap som ett individuellt och globalt 
konkurrensmedel. Exempelvis har läroplaner instiftats och ansvaret för skolan som förut låg på statlig 
nivå ligger nu på respektive kommun som följd av ändrad politisk styrning. Meningen med denna 
decentralisering var att skapa utrymme för resursfördelning, professionalism och lokala variationer i 
syfte att höja den allmänna kunskapsnivån (Lundgren, 2014b; Nilsson, 2014, Forsberg, 2014). Skolan 
och samhället i stort, ställer allt högre krav på läs- och skrivkunnighet i syfte att utbilda, fortbilda och 
på så vis skapa en allmän kompetenshöjning. Så genom att utarbeta en ny läroplan fanns utsatta 
preciserade lärandemål men det var nu upp till varje skola att upprätta lokala handlingsplaner för hur 
målen skulle nås. Detta skapade en reformiver som pågår än idag gällande exempelvis förändringar 
inom lärarutbildningen, specialpedagogutbildningen, läroplaner, nationella prov, gymnasieskolan och 
ny skollag i syfte uppnå lärandemålen (Forsberg, 2011, Lundgren, 2014b; Nilsson, 2014, Skolverket, 
2009). Samtidigt har den pedagogiska trenden gällande specialundervisning gått mot att integrera 
denna i den ordinarie undervisningen och specialpedagoger ska i allt större utsträckning endast bistå 
lärare med handledning. Den naturliga följden blir således stora variationer mellan skolor och 
kommuner gällande kvalité i form av resurser och kompetens (Skolverket, 2009; Asp-Onsjö, 2014).  
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Genom resonemanget kring ökade kunskapskrav och minskade pedagogiska resurser kan vi få en 
förståelse för de förutsättningar skolan omges av. 
    Skolan är den institution genom vilken vi alla ska fostras och bildas för att kunna bli en del av och 
kunna ta del av kunskapssamhället. Skolan ska utgöra den plattform där vi tillägnar oss den kunskap 
som ska förbereda oss för livet. Det ska helt enkelt inte finnas sprickor i denna plattform utan den ska 
erbjuda samma förutsättningar till lärande för alla. Språket i tal och skrift är det viktigaste verktyget 
för denna kunskapsförmedling och blir genom skolan en förutsättning för lärande och utveckling. Det 
är genom tal och skrift vi förmedlar oss och tillägnar oss kunskap (Lundberg, 2010, Säljö, 2014). Det 
blir på detta vis tydligt på många plan hur viktigt läs- och skrivkunnighet blir för att individen ska 
kunna deltaga, uppleva sig vara inkluderad och accepterad inte bara i skolan utan också i 
kunskapssamhället. Hur ställs detta resonemang till det faktum att våra skolor idag har stora 
variationer gällande kvalité i form av resurser och kompetens (Skolverket, 2009)? Hur ställs detta 
resonemang till att nästan var femte elev går ur grundskolan med ofullständiga betyg och att Sverige 
redovisar ständigt nedåtgående resultat i den internationella PISA undersökningen (Lundgren, 2014b; 
Skolverket, 2017)? Att kunna få samma förutsättningar till ett likvärdigt liv med avstamp i skolan blir 
på så vis en väg till social rättvisa, ökad jämlikhet och således en demokratifråga (Ellström, 2011, 
Lundgren, 2014a). Det blir därför inte bara intressant utan också viktigt att undersöka hur skolan 
definierar läs- och skrivsvårigheter och på så vis ges möjlighet att förebygga, upptäcka och åtgärda 
problem kring detta. 

Disposition  

Redovisningen av studien är uppdelad i tre huvudsakliga delar, introduktion, metod och resultat. Den 
första delen, introduktionen, består av inledning, bakgrund, syfte och frågeställningar. I 
introduktionen redogörs för tidigare forskning, studiens teoretiska utgångspunkter samt redogörelser 
för termer och begrepp i syfte att tydliggöra studiens avgränsningar. För att skapa klarhet i det 
ramverk som den svenska skolan omges av presenteras även en redogörelse av lagar, förordningar 
och regelverk kopplade till denna. I den andra delen behandlas studiens metod genom redovisning av 
tillvägagångssätt, genomförande samt metoddiskussion. I den tredje delen redovisas resultatet av 
studiens empiriska material. Detta presenteras i sammanfattad form med citat från det ursprungliga 
materialet i syfte att stärka och förtydliga resultatredovisningen. Avslutningsvis följer en diskussion 
kring resultatet och tidigare forskning, samt förslag till framtida forskning. 

Bakgrund 
I bakgrunden ges en presentation av de förutsättningar som skolan och lärare har i sitt arbete men 
som också samtidigt utgör dess ramverk och således studiens avgränsningar. Tidigare forskning, 
resultat av kunskapsmätningar samt lagar och förordningar presenteras som ett stöd för 
skolkontexten. En beskrivning av vad läs- och skrivsvårigheter är och inte är presenteras som en 
grundläggande definition som ger en förståelse både för det lärare möter i sitt arbete och för det elever 
arbetar med att utveckla. 

Sociokulturell teori om lärande och språkets betydelse 

Det sociokulturella perspektivet har sina rötter ur Vygotskjis (1896-1934) teori om att människans 
utveckling och lärande sker i samspel med andra människor i samspel med de verktyg som den 
aktuella kulturen erbjuder så att individerna därigenom kan forma sin egen tolkning av verkligheten 
(Säljö, 2014). På så vis befinner sig människan i en ständig process av utveckling och lärande. Med 
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förutsättningar ur en samtid som ger kunskap i allmänhet en central plats med samhällsstyrande 
funktioner, ökar ständigt kraven från skolan gällande elevers allmänna kunskaper och då självklart 
även läs- och skrivkunnighet. Ur ett sociokulturellt perspektiv fungerar språket som ett kulturellt 
redskap genom vilka samhällets traditioner, normer, värderingar och omvärldsuppfattningar kommer 
till uttryck och upprätthålls med en medierande funktion (Hjörne & Mäkitalo, 2013; Säljö, 2014). 
Språket blir det redskap genom vilket människan förstår, agerar och interagerar med sin omvärld 
(Säljö, 2014). Språket är på så vis den viktigaste ingrediensen i den process som kallas 
socialiseringsprocess som i sin tur blir avgörande för individens möjlighet till inkludering, skapande 
av identitet och självbild, först i en skolmiljö och senare i samhället (Skoog, 2012; Säljö, 2014). 
Swalander (2009) påpekar hur en problematik kring läs- och skrivsvårigheter inte bara riskerar att 
skapa ett utanförskap utan också kan medföra en negativ självbild för individen. Med detta 
resonemang synliggörs och tydliggörs språkets centrala roll och vikten av att redan som barn få 
tillgång till och möjlighet att tillägna sig språket på ett adekvat sätt i både tal och skrift. Språket blir 
således en förutsättning för barnets lärande, utveckling och möjligheterna att rusta sig inför framtiden 
i ett globaliserat kunskapssamhälle.  

Tidigare forskning 

Fördjupad kunskap genom tidigare forskning bidrar till ett vetenskapligt perspektiv på läs- och 
skrivsvårigheter. Den forskningen är entydig ur många perspektiv. Myrberg (2007) nämner vikten av 
de så kallade språkbiologiska förutsättningarna för läs- och skrivkunnighet. Alltså de rent genetiska 
förutsättningarna för språk i tal och skrift. De språkbiologiska förutsättningarna samspelar med andra 
miljöfaktorer så exempelvis uppväxtmiljö, närmiljö och skolmiljö (Myrberg, 2007). Høien och 
Lundberg (1999) beskriver hur man redan i förskoleåldern kan förutsäga läs- och skrivsvårigheter hos 
vissa barn vilket gör att det är viktigt att redan på förskolan generellt arbeta med en fonologisk 
medvetenhet. Høien och Lundberg (1999) i likhet med Myrberg (2007) poängterar också att läsning är 
någonting som till stor del är kulturellt betingat, vilket gör att det inte helt går att förutsäga och 
bestämma en elevs läsutveckling. Utvecklingen är alltså inte bara beroende av undervisningen utan är 
också beroende av de läserfarenheter och lästraditioner barnet har med sig hemifrån. Om då barn inte 
har haft varken goda språkbiologiska eller goda miljömässiga förutsättningar visar forskningen att det 
trots allt går att påverka graden av läs- och skrivkunnighet i positiv riktning och till och med 
motverka att en svårighet uppkommer genom förebyggande åtgärder i undervisningen (Lundberg, 
Frost, & Petersen., 1988; Lyytinen, Ahonen, Eklund, Guttorm, Kulju, & Laakso 2004; Snow & Juel, 
2007).  Genom att tidigt ha möjlighet att upptäcka elever med läs- och skrivsvårigheter och samtidigt 
ha tillgång till åtgärdsprogram och stöd, ökar sannolikheten för ett resultat där barn efter detta 
utvecklingsmässigt i sina läs- och skrivkunskaper, kan likställas med barn som inte ligger i riskzonen 
(Høien & Lundberg, 1999). Ewald och Garme (2007) beskriver om vikten av att rätt åtgärder i form av 
pedagogisk metod spelar roll för elevens resultat. Det blir därför intressant och motiverande att 
undersöka lärares upplevelser kring elevers läs- och skrivsvårigheter under de första åren i skolan då 
elever normalt börjar läsa och skriva. Det blir också intressant att undersöka lärares upplevelser av 
elevers läs- och skrivsvårigheter de närmast efterföljande åren då det kan tänkas vara den tidsperiod 
då eventuella svårigheter kan uppstå och upptäckas. Det blir därför också av intresse att undersöka 
lärares definition av läs- och skrivsvårigheter som torde utgöra en avgränsning gällande att upptäcka 
och eventuellt åtgärda avvikelser. Studier visar att cirka fem procent av eleverna i skolan idag har 
problem med läs- och skrivsvårigheter och därmed inte når upp till skolans läskrav (Høien & 
Lundberg, 1999). Detta stämmer överens med de studier som pekar på att nästan fem procent av 



 
 

7 

vuxna i åldern 20-25 år har en läs- och skrivkunnighet som inte når upp till kraven som ställs på de 
som går ur grundskolan idag. Vidare visas det att denna grupp i större utsträckning än andra hamnar 
i arbetslöshet och väljer att inte studera vidare på högskola eller universitet (Ewald & Garme, 2007). 
Studier visar också att sekundära problem kopplade till läs- och skrivsvårigheter, så som upplevelser 
av dåligt självförtroende, låg självkänsla och depression, är vanligt förekommande (Passe, 2010; 
Swalander, 2009; Undheim, 2009). Med bakgrund av forskning och den tyngd den sociokulturella 
teorin ger språket som en förutsättning för lärande blir det av vikt att veta mer om lärares upplevelser 
om sin roll gällande att upptäcka, förebygga och åtgärda läs- och skrivsvårigheter i en tidig ålder. 

Resultat av undersökningar 

Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD, har utvecklat PISA, Programme for 
International Student Assessment, för att möta ett ökande behov av utvärderingar gällande bland 
annat kvalitet och likvärdighet i länders utbildningssystem. PISA syftar till att skapa en förståelse 
kring orsaker och konsekvenser av skillnader i kunskapsresultat (Lundgren, 2014a). Genom att 
Sverige deltar i dessa internationella jämförande studier finns möjligheter till att ta del av kunskap 
som i förlängningen kan bidra till en förbättrad skola. 
    Samtidigt som kunskapskraven ökar i takt med samhällsutvecklingen visar dessa internationella 
kunskapsundersökningar (PISA, 2009) en dramatisk försämring av svenska, norska och danska 
niondeklassares läsförmåga (Skolverket, 2010). Lundgren (2014a) beskriver hur detta resultat sedan 
dess fortsatt försämras. 2013 års PISA undersökning visade på ett kraftigt försämrat resultat i 
jämförelse med tidigare år, av svenska niondeklassares läsförmåga samt matematik- och 
naturvetenskapskunskaper. Enligt Skolverket (2013) visas att nästan en femtedel av svenska elever 
inte uppnår grundnivån i läsförståelse (Skolverket 2017a). Häggström (2003) och Myrberg (2007) visar 
i studier att de individer som i tidig skolålder uppvisar svårigheter gällande läs- och skrivkunnighet i 
stor utsträckning även har dessa svårigheter under sitt nionde läsår och även senare i livet. Med detta 
kan konstateras att läs- och skrivsvårigheter är något som genom skolan kan upptäckas och om det 
inte åtgärdas där kan läs- och skrivsvårigheterna bli bestående. Flertalet studier visar att det finns så 
kallade sekundära problem kopplade till läs- och skrivsvårigheter så som upplevelser av dåligt 
självförtroende, låg självkänsla och depression (Passe, 2010; Swalander, 2009; Undheim, 2009). Klart är 
alltså att läs- och skrivsvårigheter i tidig skolålder om de inte åtgärdas kan få konsekvenser som 
arbetslöshet och psykisk ohälsa. Det blir än tydligare att dessa konsekvenser är möjliga om man 
konstaterar att språket i tal och skrift i enlighet med den sociokulturella teorin utgör en förutsättning 
för lärande och utveckling.  Forskning visar dock att genom tidiga upptäckter av läs- och 
skrivsvårigheter och tillgången till åtgärdsprogram och stöd ger ett resultat där barn efter detta 
utvecklingsmässigt kan likställas med elever som inte ligger i riskzonen (Høien & Lundberg, 1999). 
Studier visar också att det går att påverka graden av läs- och skrivsvårighet i positiv riktning och till 
och med motverka genom förebyggande åtgärder i skolan (Lundberg, et al., 1988; Lyytinen, et al., 
2004; Siegel, et al., 2011; Snow & Juel, 2007). När då forskningen talar sitt tydliga språk och vi besitter 
kunskap om de konsekvenser för individ och samhälle som läs- och skrivsvårigheter kan skapa, hur 
kommer det sig då att resultaten gällande läsförståelse i svenska skolor försämras (Skolverket, 2013, 
Lundgren, 2014a)?  Här beskriver Skolverket (2009) att skolan uppmärksammar och registrerar 
behovet av särskilt stöd kopplat till läs- och skrivsvårigheter men att man inte har tillräcklig kunskap 
om det stöd och de åtgärder som behöver sättas in. Den pedagogiska handlingsberedskapen är i 
många fall och i en mängd avseenden bristfällig (Skolverket, 2009). Det blir därför av största vikt och 
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intresse att undersöka hur olika skolor förebygger, upptäcker och åtgärdar elevers förmågor och 
brister gällande läs- och skrivkunskaper. 

Vad är läs och skrivsvårigheter 

Läs- och skrivsvårigheter är ett samlingsbegrepp som innefattar alla som får problem med läsning och 
skrivning under inlärningen (Høien & Lundberg, 1999).  Det finns dock en grupp som särskiljer sig då 
de trots gynnsamma omgivningsfaktorer och trots pedagogiska interventioner, fortsatt har tydliga 
svårigheter gällande läsning och skrivning. Denna grupp tillhör de som har dyslexi. The International 
Dyslexia Association (2017), definierar dyslexi som en specifik inlärningssvårighet vars ursprung är 
av neurologiska orsaker vilket ger svårigheter bland annat med ordigenkänning, avkodning och 
stavning. Denna studie kommer inte beröra den grupp specifikt men det kan inte uteslutas att de 
elever som respondenterna har upplevelser kring har dyslexi även om det till en början tolkas som en 
läs- och skrivsvårighet.  
    De allra flesta barn lär sig läsa och skriva under sina första år i skolan. Läs- och skrivförmåga 
handlar om avkodning, förståelse för det man skriver och läser samt motivation för att läsa och skriva 
(Ewald & Garme, 2007). Vanligtvis är framstegen störst i början när barnet lär sig läsa och skriva. Med 
tiden avtar utvecklingen och förmågan att automatisera läsningen pågår för de allra flesta till de 
senare åren i grundskolan då den sedan ska vara en fullt utvecklad färdighet (Lundberg, 2010).  En del 
barn stöter dock på svårigheter vid inlärningen och man säger då att de har läs- och skrivsvårigheter. 
När ett konstaterat problem föreligger säger dock begreppet inget om bakomliggande orsaker. Studier 
visar att problem gällande läs- och skrivkunnighet kan bero på en rad olika faktorer så som 
exempelvis olika språkbiologiska förutsättningar men även i form av olika omgivningsfaktorer vilka 
verkar i ett reciprokt förhållande (Byrne, 2007; Høien & Lundberg, 1999; Myrberg, 2007; Pennington & 
Olson, 2007). Det är alltså svårt att avgöra om en långsam läs- och skrivutveckling är av övergående 
karaktär till följd av bristande intresse eller motivation eller om det kommer sig av en dålig 
språkstimulans i hemmiljön eller på förskolan till följd av okoncentration, ointresse eller av oförmågan 
att se ett syfte med att lära sig läsa och skriva (Liberg, 2006). Orsaksförhållandena är ofta komplexa 
och också beroende av vilket utvecklingsstadie individen befinner sig i. Detta skapar på så vis en 
komplexitet i att kunna konstatera att en svårighet föreligger men också till att finna de 
bakomliggande orsakerna till läs- och skrivsvårigheterna som vidare skulle kunna bidra till att finna 
rätt åtgärder. Liberg (2006) och även Häggström (2003) betonar just vikten av att hitta finna 
individuellt anpassade åtgärder för att påverka och förbättra läs- och skrivkunnigheten. Detta ställer 
stora krav på pedagogerna och Snow och Juel (2007) menar att dennes kunskap och kompetens är 
direkt avgörande för elevers utveckling och möjligheter till goda läs- och skrivkunskaper. 

Skollagen och Lgr 11 

De lagar, förordningar och regelverk som skolan omgärdas av utgör den svenska skolans 
förutsättningar för att förebygga, upptäcka och åtgärda läs- och skrivsvårigheter.  
Enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshem, 2011, Lgr11, är skolans uppdrag 
bland annat att vara en plats där individen genom lärande stimuleras till kunskaper och värden 
(Skolverket, 2017b). Utbildning och fostran blir på så vis i djupare mening en fråga om att till 
kommande generationer överföra ett kulturarv gällande språk, värden, kunskaper och traditioner. 
Språk, lärande och identitetsutveckling är på så vis nära förknippade både i en individuell och i en 
samhällelig kontext. Lgr 11 beskriver skolans uppdrag genom att varje individ ska ges stora 
möjligheter till att samtala, läsa och skriva för att få tilltro till och utveckla sin språkliga förmåga och 
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att varje individ som är i behov av särskilt stöd ska få detta. Lärarens uppdrag blir på så vis att genom 
att ta hänsyn till individuella förutsättningar ge särskilt stöd till elever som har svårigheter. Lärare 
tillsammans med elevhälsan ska utforma undervisningen så att elever i behov av särskilt stöd får 
detta. Rektorn är ytterst ansvarig för att detta implementeras (Skolverket, 2017b, Lgr 11, s.18). I 
skollagen nämns inte elever med läs- och skrivsvårigheter som en speciell grupp utan ingår i den 
grupp som benämns som ”elever i behov av särskilt stöd” (SFS 1985:1100, 1 kap. 2§). Skollagen säger 
att alla elever har lika rätt till särskilt stöd i skolan oberoende av bakomliggande orsaker (Skollagen, 
SFS 2010:800 4 kap.1§). Detta särskilda stöd ska ges inom ramen för pågående verksamhet inom 
klassen och om särskilda skäl föreligger kan stödundervisning i särskild undervisningsgrupp ges (SFS 
1997:599). 
    I Skolverkets allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram belyses vikten av att tidigt 
uppmärksamma tecken på om eleven är i behov av särskilt stöd och att skolan i så fall så fort det bara 
går ska utreda om så är fallet (Skolverket, 2017c). Föräldrar ska underrättas och tillsammans med 
eleven vara delaktiga i åtgärdsprogrammet. Åtgärdsprogrammet skall följas upp och utvärderas 
(Skolverket, 2017c). Att tidigt sätta in individuella lösningar och individuella åtgärder är av vikt då 
det finns en stor chans till att påverka eller helt eliminera problematiken (Liberg, 2006). Forskning 
visar att genom tidigt förebyggande åtgärder motverkar uppkomsten av läs- och skrivsvårigheter och 
påverkar även graden av konstaterade läs- och skrivsvårighet i positiv riktning (Liberg, 2006; 
Lundberg, et al., 1988; Lyytinen, et al., 2004; Snow & Juel, 2007). Det blir med bakgrund av detta 
resonemang intressant att undersöka hur lärare arbetar förebyggande med läs- och skrivkunnighet 
och vilka åtgärder som vidtas vid en upptäckt av läs- och skrivsvårighet. 

Skolverkets mål för läs- och skrivkunnighet 

Enligt Skolverkets grundföreskrifter är målet är att alla elever ska lära sig skriva och läsa under de 
första skolåren. I årskurs tre ska eleven i svenska kunna:  

Läsa bekanta och elevnära texter med flyt, kunna läsa elevnära skönlitterära texter 
och kunna återberätta handlingen muntligt eller skriftligt, kunna läsa elevnära 
faktatexter och instruktioner och kunna beskriva och använda sig av innehållet 
muntligt eller skriftligt, kunna skriva läsligt för hand, kunna skriva berättande texter 
med tydlig handling, kunna skriva enkla och elevnära faktatexter och instruktioner 
där innehållet klart framgår, kunna stava ord som eleven själv ofta använder i skrift 
och ord som är vanligt förekommande i elevnära texter, och kunna använda sig av 
stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter (SKOLFS: 2000:135).  

 
Trots dessa grundföreskrifter är det mellan fem till femton procent av eleverna som har problem med 
läs- och skrivkunnighet och inte lever upp till ovanstående mål (Frisk, 2007).  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare i förskoleklass till årskurs sex upplever sin roll gällande 
att upptäcka, förebygga och åtgärda läs- och skrivsvårigheter i en tidig ålder. 
Frågeställningarna blir således: 
 

- Hur definierar lärare läs- och skrivsvårigheter?  
- Hur beskriver lärare sina upplevelser kring arbetet med att förebygga, upptäcka och åtgärda 

läs- och skrivsvårigheter?  
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Metod  
I metoddelen presenteras inledningsvis den vetenskapliga ansats som ligger till grund för studien, 
därefter presenteras de olika val och ställningstaganden som påverkat studiens omfattning och 
avslutningsvis presenteras en metoddiskussion. 

Ansats 
Syftet med denna studie är att tolka och analysera beskrivningar av lärares individuella upplevelser 
och åsikter genom beskrivningar av sina erfarenheter kring läs- och skrivsvårigheter. Dessa kopplas 
sedan vidare till vetenskapen och det aktuella forskningsfältet. Studien avser genom en hermeneutisk 
ansats spegla lärares individuella upplevelser. Det som speglas, det som kan tolkas som sanningen, 
ligger enligt den hermeneutiska teorin i en sammanflätning av dessa individers uppfattning om 
verkligheten och forskarens egen förståelse av den som i sin tur präglas av forskarens egen erfarenhet 
och kunskap (Alvesson & Sköldberg, 2008). Detta leder fram till förståelsen om den hermeneutiska 
forskningsansatsens betoning av förförståelse och kontextualitet kopplat till forskare och 
forskningsobjekt (Kvale & Brinkman, 2014). Enligt den hermeneutiska ansatsen kan således forskare 
redovisa olika resultat trots att samma forskningsobjekt använts. Den kvalitativa forskningsstrategin 
genom semistrukturerade intervjuer blir i denna studie ett naturligt val för att understryka 
förförståelse, kontextualitet och tolkning. Den kvalitativa forskningsstrategin i motsats till den 
kvantitativa forskningsstrategin ger utrymme för just forskningsbjektets egen tolkning av sin livsvärld 
genom dennes berättelser (Alvesson & Sköldberg, 2008; Kvale & Brinkman, 2014). I motsats till den 
strukturerade intervjun eller enkätundersökningar ger den kvalitativa semistrukturerade intervjun 
möjlighet till viss form av struktur som är återkommande för samtliga forskningsobjekt men som 
också ger utrymme och flexibilitet för eventuella följdfrågor i syfte att stödja den hermeneutiska 
ansatsen (Bryman, 2011; Hartman, 2004). Med hjälp av en intervjuguide som stöd vid intervjuerna 
minskar risken att göra allt för stora utsvävningar och minskar även skevheten i resultatet (Hartman, 
2004). Genom den semistrukturerade intervjun och med hjälp av en intervjuguide kan en närhet till 
lärarnas egna upplevelser nås genom deras berättelser kring sina erfarenheter av elever med läs- och 
skrivsvårigheter.  

Urval 
Då studiens syfte är att undersöka lärares upplevelser om deras roll gällande att upptäcka, förebygga 
och åtgärda läs- och skrivsvårigheter i en tidig ålder blir urvalet beroende av detta. Urvalet är ett 
bekvämlighetsurval både gällande skolor och intervjuobjekt. Ett bekvämlighetsurval bestäms av 
faktorer som exempelvis tidsbegränsning för studien, geografiska förutsättningar och begränsningar 
(Hartman, 2004). Två kommunala skolor valdes, skola A och skola B, i en medelstor kommun i mellan 
Sverige genom ett bekvämlighetsurval baserat på närhetsprincipen. Två skolor valdes i syfte att 
jämföra om någon skillnad föreligger i arbetet kring elever med läs- och skrivsvårigheter. Vidare 
valdes personalgruppen lärare på skola A och skola B eftersom det är just lärare som tidsmässigt har 
den största kontakten med eleverna och bör således vara de som i första hand upptäcker om elever 
har problem med läsning och skrivning.  Avgränsningen i urvalet gäller vidare lärare från 
förskoleklass till årskurs sex och motiveras med att det är under denna tidsperiod elever lär sig läsa 
och skriva samt att det även är under denna tidsperiod lärare initialt kan upptäcka och åtgärda 
eventuella problem gällande läsning och skrivning. Till följd av studiens tidsbegränsning är 
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intervjuobjekten också ett bekvämlighetsurval. Bryman (2011) beskriver detta bekvämlighetsurval 
bestående av individer som just då studien äger rum finns tillgängliga för forskaren. De respondenter 
som tackade ja till medverkan i denna studie är således de som blir studiens representanter. Dessa 
består av totalt sex lärare, tre stycken från skola A och tre stycken från skola B. De arbetar i spannet 
mellan förskoleklass och årskurs sex och samtliga omfattas av Lgr 11. Detta leder naturligt vidare till 
frågor kring studiens representativitet. Det är därför av vikt att poängtera att representativitet inte är 
något denna studie eftersträvar eftersom syftet är att undersöka och tolka lärares olika upplevelser 
och berättelser. Den kvalitativa forskningsstrategin kan inte jämföras rakt av med den kvantitativa 
forskningsstrategin och heller därför inte utgå från samma uppfattningar om representativitet och 
replikerbarhet (Bryman, 2011). Med anledning av detta samt med hänvisning till 
konfidentialitetskravet, har heller inte hänsyn tagits till faktorer som ålder, kön eller etnicitet. Denna 
studies fokus är att tolka och analysera beskrivningar av lärares individuella upplevelser kring 
specifikt läs- och skrivsvårigheter där de nämnda faktorerna inte spelar någon avgörande roll. För att 
underlätta för läsaren samt för att få en mer levande och intressant redovisning av resultatet 
presenteras respondenterna med fiktiva namn samt i vilken skola de arbetar vid. En respondent 
arbetade i förskoleklass, en respondent arbetade i årskurs ett, två respondenter arbetade i årskurs tre, 
en respondent i årskurs fyra och en respondent arbetade i årskurs sex. Detta kan tillsammans med 
informationen om vilken skola respektive respondent arbetade vid kan tänkas hjälpa läsaren att få en 
bredare förståelse vid presentation av citat från intervjuerna. Respondent 1 kallas för Hanna och 
jobbar på skola B. Respondent 2 kallas för Emma och jobbar på skola A. Respondent 3 kallas för Sara 
och jobbar på skola B. Respondent 4 kallas för Anna och jobbar på skola B. Respondent 5 kallas för 
Linda och jobbar på skola A och respondent 6 kallas för Karin och jobbar på skola A. 

Skola A och skola B 

För att bidra med ett bredare perspektiv på de förutsättningar som finns för respektive skola som 
också bidrar till en kontext följer en kort beskrivning av skola A och skola B. 
    Skola A och skola B ligger inom samma rektorsområde i en medelstor kommun i mellan Sverige. 
Skola A ligger i ett stadsområde där det finns flera skolor inom samma geografiska område. Skola A 
har elever från förskoleklass till klass sex. Stadsområdets kärna är ett centrum med vårdcentral, 
bibliotek, apotek, affär flera förskolor och grundskolor. Boendeformen är nästan uteslutande villor. 
    Skola B ligger i ett annat stadsområde med ett geografiskt stort upptagningsområde och är således 
den enda grundskolan med elever från förskoleklass till klass nio. Stadsområdet har ingen tydlig 
kärna och det är stor variation i boendeform. 

Datainsamlingsmetod 
Materialet till studien har samlats in genom semistrukturerade intervjuer, en kvalitativ 
forskningsmetod. Den kvalitativa forskningsmetoden i form av intervjuer försöker tolka 
intervjuobjektet omvärldsuppfattning och samtidigt behålla medvetenheten om sin egen förförståelse 
och den kontextuella påverkan vid datainsamlingen (Kvale & Brinkman, 2014). Den kvalitativa 
semistrukturerade intervjun ger möjlighet till viss form av struktur som är återkommande för 
samtliga intervjuobjekt men ger också utrymme och flexibilitet till eventuella följdfrågor i syfte att 
stödja den hermeneutiska ansatsen (Bryman, 2011; Hartman, 2004). 
    En pilotintervju med verksam lärare som inte ingick i studien utfördes. En pilotintervju kan med 
fördel göras för att skapa en uppfattning om hur frågorna tolkas, hur lång tid intervjun tar och det ger 
den som intervjuar viss trygghet inför uppgiften (Bryman, 2011). Studiens intervjuer genomfördes på 
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platser valda av respondenterna själva. Majoriteten valde sin arbetsplats under arbetstid med 
hänvisning till föreliggande tidsbrist. För att på ett så bra sätt som möjligt kunna arbeta utefter den 
hermeneutiska ansatsen spelades intervjuerna in med hjälp av en applikation i mobiltelefonen. Detta 
för att säkerställa att intervjun kunde tas upp i sin helhet samt att databearbetningen och återgivelsen 
av citat underlättas. Ljudupptagning ger möjligheter till förbättrad och säkrare bearbetning (Bryman, 
2011). För att lättare följa med i samtalet och som en säkerhetsåtgärd vid eventuellt databortfall, fördes 
stödanteckningar vid samtliga intervjuer.      

Instrument 
Vid semistrukturerade intervjuer används en intervjuguide av intervjuaren i syfte att  
denna ska fungera som stöd och hjälpmedel under intervjun (Bryman, 2011). Intervjuguiden (se bilaga 
2) testades först i en pilotintervju med en verksam lärare som inte ingick bland studiens respondenter. 
Vid en pilotstudie ges möjlighet att kontrollera att intervjuguiden fungerar för sitt ändamål samt att 
intervjuaren har möjlighet att känna sig trygg med instrumentet och i rollen som intervjuare inför den 
verkliga intervjun (Bryman, 2011). Samtidigt ges en möjlighet att testa hur frågorna tolkas av 
respondenten. Endast en fråga behövde konstrueras om då ordvalet i frågan skapade vidare frågor om 
hur denna skulle tolkas. Pilotintervjun gav också en fingervisning om hur lång tid en intervju skulle 
kunna tänkas ta. Det som från början antogs ta cirka 30 minuter visade sig ta minst 50 minuter. Denna 
information är värdefull för deltagande respondenter då tidsaspekten i detta fall skulle kunna tänkas 
vara avgörande för ett deltagande eller ej. Bryman (2011) och Alvesson och Sköldberg (2014) påpekar 
också värdet av en pilotintervju så att den som intervjuar är väl förberedd och påläst om hur den 
kvalitativa intervjumetodologin fungerar i en praktik för att i slutänden så långt det är möjligt kunna 
säkerställa sammanställningens kvalitet och resultat.  
    Intervjuguiden (se bilaga 2) har utformats så att frågorna ska svara mot studiens syfte och 
frågeställningar. Frågorna är även utformade så att de ska svara mot studiens hermeneutiska ansats 
med syftet att kunna få en förståelse för respondenternas upplevelser kring sin roll gällande att 
upptäcka, förebygga och åtgärda läs- och skrivsvårigheter i en tidig ålder. Den sista frågan i 
intervjuguiden möjliggjorde för respondenten att frivilligt framföra sådan information som de själva 
ansåg viktig som eventuellt inte tagits upp eller om de bara ville tillägga något. 

Procedur 
Ett missiv (se bilaga 1) skickades ut till yrkesverksamma lärare i förskoleklass till årskurs sex på skola 
A och skola B via personliga kontakter. Samtidigt genomfördes en pilotintervju med en utomstående 
yrkesverksam lärare för att bland annat kontrollera hur lång tid intervjun kunde tänkas ta samt 
kontrollera hur frågorna fungerade i praktiken. Det visade sig vara svårt att få tag på respondenter 
som hade tid och möjlighet att delta i en timmes lång intervju. Med hjälp av lärare på respektive 
skolor skapades en urvalsgrupp som ville dela med sig av sina upplevelser kring elever med läs- och 
skrivsvårigheter. Samtliga intervjuer utom en ägde rum på skola A och skola B i enskildhet utan 
störande inslag. En intervju ägde rum på ett närliggande café med ett fåtal andra gäster närvarande. 
Detta var ett aktivt val av respondenten och inget som varken respondenten eller jag uttalat upplevde 
som störande. 
    Varje intervju inleddes med en kort presentation av mig själv, min utbildning och en resumé om 
studiens syfte. Därefter informerades respondenten om Vetenskapsrådets fyra etiska huvudkrav 
(Vetenskapsrådet, 2011) gällande forskningsetiska principer. Samtliga i urvalsgruppen godkände 
inspelning och samtliga fullföljde intervjuerna. Intervjuguiden (se bilaga 2) användes som ett stöd vid 
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intervjuerna och det blev tydligt precis som Bryman (2011) poängterar att frågorna inte nödvändigtvis 
måste ställas i den ordning som intervjuguiden föreslår och att olika följdfrågor vid olika 
intervjutillfällen kan förekomma beroende på respondenternas svar. Intervjuerna tog i genomsnitt 50 
minuter att genomföra. 

Analysmetod 
Den vanligaste formen av dataanalys av kvalitativt intervjumaterial är att koda och kategorisera det 
textbaserade datamaterialet för att på så sätt skapa en väg till en innehållsanalys och ett resultat 
(Kvale & Brinkman, 2014). Transkriberingen av det insamlade materialet inleddes direkt efter 
intervjutillfällena för att på så vis behålla någon form av kontakt med den ursprungliga intervjun. 
Intervjuerna skrevs ut i fullständig form från ljudfilerna till ett sammanhängande textmaterial. Dock 
påbörjades inte någon tematisering eller analys av dessa förrän samtliga intervjuer var avklarade. 
Detta är ett arbetssätt som ger respondenterna någorlunda samma förutsättningar inför intervjun 
eftersom intervjuaren i minsta möjliga mån på så vis påverkat sin egen förförståelse (Hartman, 2004). 
Det ökar också möjligheten till att eventuella följdfrågor är de samma för alla respondenter vilket i sin 
tur syftar till att öka studiens tillförlitlighet (Bryman, 2011).  
    Vid granskningsarbetet lästes intervjumaterialet igenom flera gånger och varje intervjufråga 
bearbetades sedan var och en för sig för att lättare kunna identifiera och ta ut teman. På detta sätt 
skapas en god översikt över det insamlade materialet och en struktur för identifiering av teman 
(Bryman, 2011). De teman som sedan togs ut baserades på likheter och skillnader samt upprepningar i 
intervjumaterialet som kunde liknas vid mönster. Dessa kontrollerades och kopplades samman med 
studiens syfte och frågeställningar. De tre teman som kunde tas ur var: 

- Upplevelser av vad läs- och skrivsvårigheter är 
- Upplevelser kring elever med läs- och skrivsvårigheter 
- Upplevelser av arbetet kring läs- och skrivsvårigheter 

Validitet respektive reliabilitet 
Den vetenskapliga kunskapen härleds från teorier som utgår från och anses rättfärdigade och som 
sanningar.  Inom hermeneutisk vetenskap utgår man från samma ståndpunkt, alltså att en individs 
upplevda verklighet, livsvärld, är sann för denne. Sanningen i den hermeneutiska teorin ligger i en 
sammanflätning av individens verklighet och vår förståelse av denne som i sin tur präglas av vår egen 
erfarenhet och kunskap (Alvesson & Sköldberg, 2007). Sanningen kan alltså tolkas vara relativistisk. 
Vi har till att börja med en kunskap vi baserar vår tolkning på som kallas för förförståelse där 
trosföreställningar, begrepp och språk ingår. Hur finner man validitet och reliabilitet i traditionell 
mening i detta? Inom vetenskaplig forskning är reliabiliteten, alltså tillförlitligheten och validiteten, 
giltigheten, två viktiga begrepp. Reliabiliteten är sammankopplat med mätmetoden, mätinstrumentet 
och dess noggrannhet som i detta fall är den semistrukturerade intervjun. Validitet handlar om 
giltigheten i det vi mäter. Mäter vi det som är relevant för det vi undersöker och hur bra mäter vi det 
vi avser undersöka? En undersökning kan vara reliabel men inte valid och en undersökning kan vara 
valid utan att vara reliabel. Genom detta resonemang kan vi alltså få en förståelse för hur den 
kvalitativa intervjumetodens reliabilitet och validitet påverkas av dessa begrepp som tydligare låter 
sig tolkas och på så vis också få större vetenskaplig validitet då det kommer till de kvantitativa 
metoderna (Bryman, 2011). 
    Validiteten i denna studie kan diskuteras ur aspekten att det finns svagheter när det kommer till 
urvalet för datainsamling. I detta fall används ett bekvämlighetsurval till följd av både tidsaspekter 
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och närhetsprincipen. Svagheten med denna typ av urval är att urvalet inte blir representativt för 
övriga skolor i kommunen eller på nationell nivå och på så vis är studien inte generaliserbar. Dock 
ställs detta mot det faktum att kravet på generaliserbarhet inte är lika stort när det kommer till en 
vetenskaplig hermeneutisk ansats där det just handlar om att spegla individuella upplevelser 
(Bryman, 2011). Kvale och Brinkman (2014) beskriver att det är just det unika och icke generaliserbara 
som är styrkan i den kvalitativa forskningsmetoden och det som stärker den kvalitativa forskningens 
vetenskaplighet. Reliabiliteten påverkas i denna studie ur avseendet att semistrukturerade intervjuer 
inte är replikerbara i samma utsträckning som kvantitativa metoder. För att reliabiliteten i detta 
avseende skulle stärkas behövs således en tydligare dokumentation som skulle kunna bestå av 
kompletterande eller enbart enkätundersökningar alternativt en strukturerad intervjuform. Trots detta 
är valet av semistrukturerad intervju den som valts i denna studie med motiveringen att metoden 
fyller syftet att fånga och ge utrymme för berättelser om individuella upplevelser kring läs- och 
skrivsvårigheter vilket inte skulle kunna uppfyllas i samma utsträckning genom exempelvis en 
strukturerad intervju eller enkätundersökning (Hartman, 2004).  

Etiskt ställningstagande 
Vid intervjuerna har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets fyra etiska huvudkrav (Vetenskapsrådet, 
2011) gällande forskningsetiska principer. Informationskravet handlar om att den intervjuade får 
information om gällande forskningsetiska principer som vidare presenteras nedan. Information om 
detta samt studiens syfte gavs först i missivet (se bilaga 1) och sedan muntligen i inledningsskedet av 
samtliga intervjutillfällen (se bilaga 2). Samtyckeskravet innebär att den intervjuade äger rätten att 
neka till medverkan samt att när som helst avbryta intervjun utan att utsättas för påtryckningar. 
Konfidentialitetskravet handlar om hur information som den intervjuade utlämnat hanteras och 
skyddas, i detta fall att allt intervjumaterial hanteras konfidentiellt och resultatet presenteras så att 
utomstående inte kan identifiera enskilda individer som deltagit i studien. Nyttjandekravet handlar 
om att de uppgifter som samlats in enbart får användas i forskningssyfte.  

Metoddiskussion 
Den här studiens syfte har varit att tolka och analysera berättelser av lärares individuella upplevelser 
av läs- och skrivsvårigheter. Då ingen egen erfarenhet finns av ämnet är således förförståelsen av 
ringa karaktär. Studiens syfte blir således styrande för urvalet där personalgruppen lärare från 
förskoleklass till årskurs sex valdes. Lärare är de som följer barnens utvecklingsprocess i läsning och 
skrivning under de första åren i skolan. Under denna tid finns således förutsättningarna för att 
upptäcka svårigheter kring inlärning och utveckling av läs- och skrivkunskaper. Urvalet av lärare var 
ett bekvämlighetsurval då de lärare som tog sig tid var också de som intervjuades. Lärarna, 
respondenterna, var till stor hjälp och bidrog med en bredare och djupare förståelse, inte bara för 
lärare och elever utan även för föräldrasituationen och de ekonomiska ramar skolan omgärdas av. En 
skevhet i resultatet skulle kunna härledas till urvalet då det finns en möjlighet i att de lärare som tog 
sig tid att delta i studien kan tänkas ha ett stort intresse för begreppet läs- och skrivsvårigheter i 
synnerhet. Urvalet av skolorna är ett bekvämlighetsurval. Två kommunala skolor valdes genom ett 
bekvämlighetsurval baserat på närhetsprincipen. Att välja två skolor syftade till att få ett bredare 
urval. Eftersom det enligt Lgr 11 är lärarens uppdrag, genom att ta hänsyn till individuella 
förutsättningar, ge särskilt stöd till elever som har svårigheter, torde lärarens egna upplevelser och 
erfarenheter kring läs- och skrivsvårigheter spela roll för bedömningen av svårigheter och åtgärder 
kring dessa. Upplevelser och erfarenheter borde kunna kopplas till antalet yrkesverksamma år samt 
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hur många elever läraren arbetat med som konstaterat har en läs- och skrivsvårighet. Om då valet av 
skolor hade varit fler skulle således ett mer representativt resultat över kommunen kunnat 
presenterats. 
    Studiens syfte angav i detta fall en kvalitativ forskningsmetod och ansats. De kvalitativa 
forskningsmetoderna, i detta fall den semistrukturerade intervjun, i motsats till de kvantitativa 
forskningsmetoderna ger utrymme för just forskningsobjektets egen tolkning av sin livsvärld genom 
dennes berättelser (Alvesson & Sköldberg, 2008; Kvale & Brinkman, 2014). Studien avsåg genom en 
hermeneutisk ansats spegla lärares individuella upplevelser. I den hermeneutiska teorin och dess 
ansats ligger en sammanflätning av respondenternas uppfattning av verkligheten och intervjuarens 
egen förståelse av den som i sin tur präglas av intervjuarens egen erfarenhet och kunskap (Alvesson & 
Sköldberg, 2008). Ovanstående resonemang ligger till grund för den generella kritik den kvalitativa 
intervjumetoden ofta får gällande reliabilitet och validitet.  I motsats till detta poängteras även att det 
just är det unika och icke generaliserbara som är styrkan och det som stärker den kvalitativa 
forskningens vetenskaplighet (Kvale & Brinkman, 2014). Genom att belysa och medvetandegöra detta 
samt att kunna bidra med en transparens och insyn i studiens arbetsgång eftersträvas att öka studiens 
reliabilitet och validitet. 
 Med hänsyn till respondenternas önskemål genomfördes samtliga intervjuer på respondenternas 
arbetsplatser där intervjuerna kunde utföras ostört utan avbrott. Endast en intervju genomfördes på 
ett café vilket skulle kunna tänkas påverka både intervjuare och respondent med avseende på 
konfidentialitetskravet och yttre störningsmoment. Dock var upplevelsen, då det endast befann sig ett 
fåtal andra personer på caféet, att detta inte påverkade varken mig som intervjuare eller 
respondenten.  
    Transkriberingen av intervjumaterialet gjordes från inspelningarna via mobiltelefonens applikation 
till ett textdokument i datorn. Transkriberingen inleddes direkt efter intervjutillfällena för att på så vis 
behålla någon form av kontakt med den ursprungliga intervjun. I denna process poängterar Kvale och 
Brinkman (2014) att det trots enkelheten i uppgiften finns utrymme för personliga tolkningar med 
avseende på bland annat inspelningskvalité och hur ordagrant ljudupptagningen översätts i text. För 
att eliminera risken för egna översättningar eller tolkningar valdes att skriva ner allt i intervjuerna 
utan att utesluta något. Ljudupptagningskvalitén var mycket god under samtliga intervjuer. 
Vid det fortsatta analysarbetet tematiserades textmaterialet med syftet att slutligen på ett 
sammanhängande sätt beskriva lärares upplevelser om deras roll gällande att upptäcka, förebygga 
och åtgärda läs- och skrivsvårigheter i en tidig ålder. För att behålla autensiteten och levandegöra 
textmaterialet i resultatet skrevs detta med ett talspråk. 
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Resultat  
I denna del redovisas studiens resultat som presenteras genom tre huvudteman. De teman som 
framstod efter analysarbetet av det empiriska materialet baserades på likheter och skillnader samt 
upprepningar som kunde liknas vid mönster. De tre teman som framkom var: 

- Upplevelser av vad läs- och skrivsvårigheter är 
- Upplevelser av elever med läs- och skrivsvårigheter 
- Upplevelser kring arbetet med läs- och skrivsvårigheter 

    Dessa kontrollerades och kopplades samman med studiens syfte och frågeställningar. För att 
underlätta för läsaren samt för att få en mer levande och intressant redovisning av resultatet 
presenteras respondenterna med fiktiva namn och citaten är skrivna i talspråk. Passager representerar 
längre pauser om inte annat anges. Detta för att ge citaten en mer verklighetsanknuten känsla för 
läsaren. Respondenterna är: 
Respondent 1 kallas för Hanna och jobbar på skola B 
Respondent 2 kallas för Emma och jobbar på skola A 
Respondent 3 kallas för Sara och jobbar på skola B 
Respondent 4 kallas för Anna och jobbar på skola B 
Respondent 5 kallas för Linda och jobbar på skola A 
Respondent 6 kallas för Karin och jobbar på skola A 

Upplevelser av vad läs- och skrivsvårigheter är 
I detta avsnitt presenteras resultatet av analysarbetets första tema som syftar till att ringa in 
respondenternas definition av läs- och skrivsvårigheter utifrån sina upplevelser och erfarenheter. 
    Hur respondenterna definierade läs- och skrivsvårigheter visade sig för samtliga vara en fråga som 
krävde lång betänketid och som uttalat upplevdes vara en svår fråga utan självklart svar. 
Respondenterna diskuterade sig fram till ett svar som var representativt för hur just de ser på och 
definierar läs- och skrivsvårigheter. En klar och tydlig definition fanns inte för någon av 
respondenterna men de flesta var överens om att deras upplevelser av en läs- och skrivsvårighet hos 
en elev är något som synliggörs och konstateras då eleven och/eller läraren upptäcker att ett hinder 
uppstår i skriv- eller läsprocessen som även kan få konsekvenser för elevens generella 
kunskapsutveckling. Emma säger: 

Oj [...] vilken svår fråga [...] på något vis handlar det ju ändå svårigheter som gör att 
man får nån slags förhinder att kanske göra sitt maximala att komma vidare [...] 
någonting som stoppar upp en [...] det kan ju vara stora eller små svårigheter det 
handlar om. Att man läser med flyt å inte stakar sig [...] och att man förstår det man 
läser. 
 

Emmas svar på frågan om hur hon definierar läs- och skrivsvårigheter blir representativt för samtliga 
respondenter. Emma tänker länge och poängterar att det är högst individuellt och att man som lärare 
ibland bara vet att det handlar om en läs- och skrivsvårighet men i vissa fall krävs det en djupare 
analys och kanske en kartläggning av eleven. 
    I likhet med Emma tycker Linda också att det är en svår fråga som kanske egentligen inte har något 
precist svar utan att det är något som man ibland märker tydligt och ibland bara anar. Linda säger: 
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”Det beror ju på liksom [...] och det behöver ju inte vara ett problem alltid. Utan mer en svårighet [...] a 
[...] något slags hinder i alla fall.” 
    Anna har inte heller någon klar och tydlig definition men konstaterar att det handlar om när eleven 
själv eller i de flesta fall läraren upplever att denne inte hänger med när de ska lära sig läsa och skriva 
och tappar då lätt fokus och koncentration. Anna berättar: 
 

Oj då, den frågan har jag aldrig fått [skratt] jag skulle nog säga det att när det [...] när 
man får det svårt att flyta på [...] när det ställer till det [...] när man har en svårighet i 
att lära sig [...] och det kanske man inte märker själv men andra gör det [...] ja det är 
väl när det inte funkar helt enkelt [...] a, när dom inte kommer framåt i läsningen till 
exempel. 

 
Respondenterna definierar läs- och skrivsvårigheter utifrån sina egna erfarenheter och kunskaper 
kopplade till begreppet och varken en tydlig eller gemensam definition framkommer. 

Upplevelser av elever med läs- och skrivsvårigheter 
I detta avsnitt presenteras resultatet av det andra temat där respondenterna berättar om sina 
upplevelser av läs- och skrivsvårigheter ur ett elevperspektiv.  
    Ett ständigt återkommande perspektiv i diskussionen kring barns läs- och skrivsvårigheter är 
elevers olika förutsättningar för lärande. Respondenterna konstaterar att det finns en tydlig skillnad 
mellan elevers olika förutsättningar med avseende på exempelvis hemmiljö, föräldrars inställning till 
skolan, den generella mognaden mentalt och motoriskt. Respondenterna beskriver hur dessa faktorer 
kan vara helt avgörande för om läs- och skrivutvecklingen ska anta en positiv riktning eller inte.  
    Sara beskriver här sina upplevelser och den frustration som blir när de arbetar med elever vars 
föräldrar inte engagerar sig i sina barns skolgång. Sara säger: 
 

Det kan ju vara det som man som lärare kan känna ibland att man är lite [...] man blir 
lite låst i [...] man känner sig lite hjälplös ibland [...] att man synliggör ofta problemen 
kring läs och skriv men det är så lätt att fastna [...] i hur ska vi ta oss därifrån, hur ska 
vi då lösa det? Man vill ju bara hjälpa dom. 

 
Vilken hemmiljö barnet kommer från och hur föräldrarnas generella inställning till skolan är, är den 
faktor som några av respondenterna nämner som den mest avgörande för vilken riktning läs- och 
skrivsvårigheten tar. Om barnets hemmiljö är ostabil på något vis och/eller föräldrarna har en 
avvisande inställning till skolan och inte ser meningen eller vitsen med att barnet ska närvara eller 
göra läxor skapas heller inte goda förutsättningar för lärande.  
    Anna beskriver problematiken kring att få föräldrarna engagerade i skolarbetet. Anna säger: 
 

Vi har ju uppgifter vi skickar hem [...] men det bygger ju på att det finns någon 
hemma som intresserar sig för att [...] du har läst [...] att mamma och pappa hjälper 
till [...] dilemmat blir när det blir dubbla signaler för barnet [...] hemma säger dom en 
sak å vi säger en annan [...] va ska dom tro på liksom [...] det är inte lätt [...] speciellt 
inte för barnet. 
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Hanna beskriver hur arbetet med dessa elever är mycket ”tungrott” när inte föräldrastödet finns men 
att man som lärare trots detta aldrig får ge upp hoppet om dessa elever. Hanna beskriver detta på 
följande vis: 
 

Vissa föräldrar har ju inte själva gått ur grundskolan…kanske är dom arbetslösa å 
inte ser nån mening med skolan [...] då är det svårt att få nån hjälp. Vi får ju aldrig ge 
upp hoppet [...] även om det är tungt och man ibland tycker det är hopplöst [...] om 
inte vi tror på dom [...] vem ska göra det då? 

 
Samtliga respondenter nämner utifrån sina upplevelser att en bra kontakt med föräldrarna är 
avgörande för elevens positiva utveckling, så att läraren och föräldrarna samverkar kring barnet. Om 
kontakten är bra och föräldrarna hjälper barnet med extra läsning och skrivning under en period 
samtidigt som lärarna i skolan ger eleven extra stöd och insatser skapas de bästa förutsättningarna för 
att komma en bit på väg i rätt riktning. Anna berättar: ”Att få hjälp hemifrån är a och o [...] har man 
inte det vet jag inte [...] då skulle det inte gå tror jag.” 
Hanna beskriver hur hon anser att avsaknaden av hjälp från föräldrarna till och med kan få 
konsekvenser för barnets framtid. Hanna säger: ”Har man inte hjälp från föräldrarna har man inget 
som driver barnen…då blir det svårt…det är ju säkert många av dom som får problem senare.” 
    Respondenterna nämner också barnets utveckling som en faktor för lärande. En del elever är sena i 
utvecklingen både motoriskt och mentalt som visar sig i svårigheter med att behålla koncentration och 
fokus, vilket gör det svårt att avgöra om det föreligger en läs- och skrivsvårighet eller om det är den 
individuella utvecklingen som inte är i fas med den ålder barnet är i. De respondenter som jobbar med 
de yngsta barnen nämner detta specifikt. Hanna berättar om sina upplevelser kring de elever som är 
”sena” i utvecklingen och hur man får ta hänsyn till det utan att sätta någon press på dem att de ska 
kunna prestera. Hanna berättar på följande vis: 
 

Det är ju svårt ibland att veta om det är läs och skriv [...] jag menar en del barn har ju 
finmotoriska problem å kan inte hålla en penna [...] å inte forma bokstäver ordentlig 
[...] det gäller att ha ögon för det [...] en känsla för de här barnen så man inte får dom 
att känna sig annorlunda eller utanför. 

 
Emma i likhet med Hanna berättar om vissa barn som man måste ge lite mer tid med anledning av att 
de inte riktigt är mogna för skolan som den ser ut idag. Emma säger: ”Man märker ganska snart vilka 
det är som typ inte orkar sitta still eller koncentrera sig. Dom har kanske svårt att återberätta om jag 
[...] ja läst en saga eller så [...] då får man hjälpa dom lite [...] hitta sätt som funkar för dom.”  
    Respondenterna ger en tydlig bild av elevers olika förutsättningar för lärande med avseende på 
hemmiljö, motorisk- och mentalutveckling samt föräldrarnas generella inställning till skolan. 

Upplevelser av arbetet med läs- och skrivsvårigheter 
I detta avsnitt presenteras resultatet av det tredje och sista temat som belyser respondenternas 
perspektiv på arbetet med läs- och skrivsvårigheter. Under analysarbetet upptäcktes fyra underteman; 
förebyggande arbete, upptäcka i tid, åtgärder samt behovet av extra stöd. 
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Förebyggande arbete 

Resultatet kring frågan om hur lärare arbetar förebyggande gällande läs- och skrivsvårigheter är 
entydigt. Det finns ingen specifik eller uttalad förebyggande strategi utan handlar om lärarens 
medvetenhet och kunskap om varje elevs kunskapsnivå, möjligheter och begränsningar. Det 
förebyggande arbetet ligger integrerat i undervisningen i form av befintligt utbildningsmaterial samt i 
lärarens pedagogiska förhållningssätt till eleverna. Sara beskriver detta på följande vis: 
”Förebyggande [...] nä [...] det är ju [...] nä inget som vi gör speciellt. Vi arbetar utifrån det material vi 
har [...] som är jättebra [...] å då ser man ganska snart om nån inte hänger med. Vi gör avstämningar 
hela tiden och kan ju se om det är någonstans man behöver lägga ner lite extra tid på nån.” Sara 
bekräftar att inget specifikt förebyggande arbete förekommer och beskriver hur utbildningsmaterialet 
fungerar som indikator för en läs- och skrivsvårighet, dels genom sin uppbyggnad men också genom 
regelbundna avstämningar. 

Upptäcka i tid 

Samtliga respondenter poängterar vikten av att upptäcka elever med en läs- och 
skrivsvårighetsproblematik i tid för att så snabbt som möjligt kunna sätta in lämpliga åtgärder 
eftersom man vet att tidiga åtgärder ger ett positivt resultat. Majoriteten av respondenterna beskriver 
svårigheten i att upptäcka läs- och skrivsvårigheter hos vissa barn och att det är dessa barn som kan 
”falla mellan stolarna”. Sara berättar om svårigheterna att upptäcka läs- och skrivsvårigheter hos vissa 
barn som inte tar så mycket plats, är tystlåtna eller bara lite okoncentrerade.  
 

Dom barnen som inte säger så mycket har ju lätt att [...] ja inte få samma plats som 
dom andra. Då blir det svårt om man har många barn [...] å det är lätt att tro att dom 
kan. Men man försöker ju så klart hålla koll på alla.   

 
Karin beskriver om liknande erfarenheter men utav de barn som är stökiga, högljudda och tar mycket 
plats i klassrummet och som ofta har problem med det sociala samspelet. 
 

När man är en lärare å har flera elever som stökar runt [...] då är det svårt. Dom tar så 
mycket fokus från andra och det jag ska lära ut [...] alltså man får lägga så mycket tid 
på annat än att lära dom skriva å läsa. 

 
Respondenterna berättar om att det är när barnen först börjar skolan som de är mest påverkbara och 
man har möjlighet att göra betydande insatser som ger ett positivt resultat. Under de första tre åren i 
skolan är det meningen att eleverna ska kunna läsa och skriva flytande men det finns exempel då 
elever inte uppnått dessa mål. Hanna beskriver situationen kring de barn som ”fallit mellan stolarna” 
enligt följande: 
 

Vi har alltså elever i sexan som inte kan läsa och skriva än [...] ja men hur tror du det 
är för dom [...] hur har vi kunnat missa det? Varför är det ingen som gjort nått 
tidigare [...] va [...] hur har det kunnat gå så långt? Det är ju jätteviktigt att 
kommunikationen mellan stadierna funkar [...] för annars får man ju hela tiden börja 
om från början liksom. 
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Några av respondenterna beskriver om hur det blir svårt för dessa elever att följa med i den övriga 
undervisningen. Sara beskriver hur elever lätt av den anledningen kommer efter. Sara säger: 
 

Jag har ju nåra som inte nådde målen i trean och sen kommer dom till fyran och där 
kanske man sitter av lite tid [...] å sen ska man ändå utgå från samma mål som resten 
av klassen [...] de är ju redan så långt efter så det funkar inte. 

 
Linda beskriver i likhet med Sara hur svårigheten för dessa barn växer ju högre upp i klasserna de 
kommer. Linda säger: 
 

Ofta är det jag som lärare som upptäcker att barnet inte kan som de andra i klassen 
[...] föräldrarna har kanske inte märkt nått alls. Men det kan ju bero på att de inte 
läser å så hemma [...] i och med att dom inte kan läsa å skriva ordentligt blir det svårt 
för dom [...] det är ju så många ämnen som är kopplade till det [...] SO, NO å så. Dom 
blir liksom lite utanför å känner nog det. 

 
Resultatet visar alltså att respondenterna har en medvetenhet och kunskap om tidiga insatsers 
positiva effekter på elevens läs- och skrivkunnighet men resultatet visar också på svårigheter att i 
praktiken göra dessa upptäcka på ett tidigt stadium. Resultatet visar på en medvetenhet och 
erfarenhet kring skolsituationen för de elever som ”halkar efter”. 

Åtgärder 

Resultatet visar på skillnader men också likheter mellan skola A och skola B gällande åtgärder kring 
elevers läs- och skrivsvårigheter.  
    Den ena gruppen respondenter tillhörande skola A, beskrev en tydlig utarbetat strategi vid 
upptäckt av elever med läs- och skrivsvårigheter. Initialt provar lärarna i samråd med lärarlag och 
speciallärare olika strategier för att få eleven motiverad eller intresserad av läsning och skrivning. 
Emma beskriver hur lärarna själva gör de första åtgärderna på följande vis: 
 

När jag jobbar med det språkmaterial vi har märker ju jag ibland om det är nån som 
är i det blå och inte alls har koll. Å då måste man ju jobba mer med det barnet. Då 
försöker man att finnas till hands, mer inriktat en till en å försöker och experimentera 
och hitta olika sätt att få det här barnet att höra eller upptäcka ljud och bokstäver. 

 
Karin beskriver i likhet med Emma hur de på skolan sätter elevens lärande i fokus. Karin säger: ”Vi 
måste prova att anpassa undervisningen själva först [...] å prova oss fram å se vad som fungerar bäst 
för eleven [...] så får man bara utvärdera hela tiden.”  
    Efter ett konstaterande att eleven inte uppfyller de kunskaper som krävs som i sin tur är en 
bedömning gjord utifrån lärarens erfarenheter, det läromaterial som finns samt i samråd med 
elevhälsan, sätts en handlingsplan in som skolan själva utarbetat. I elevhälsan ingår bland annat 
skolkurator, specialpedagog och speciallärare. Karin beskriver det viktiga stödet från elevhälsan enligt 
följande: ”Vi har elevhälsomöte varje vecka, å där kan jag anmäla om jag vill ta upp något speciellt. Å 
det är verkligen jätte bra för det fungerar verkligen här.” Skolans egen handlingsplan är en form av 
intensivsatsning kring läsning och skrivning i sex till åtta veckor. Satsningen sker i samverkan med 
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berörda lärare, eleven och hemmet. Emma beskriver hur intensivsatsningen oftast ger positiva resultat 
på följande vis:  
 

Det här har funkat jätte bra [...] man lägger lite extra tid innan skoldagen börjar [...] 
kanske en halv timme eller så. Det är ju viktigt att föräldrarna är med på det [...] men 
det brukar inte va några problem. Man kan ju välja att lyfta just det barn man arbetat 
med [...] å fråga det lite extra som saker som man vet att den känner sig trygg med 
[...] det växer barn av. 

 
Samtliga lärare vid skola A beskriver hur intensivsatsningarna i form av en till en undervisning ofta 
ger direkta resultat. Linda beskriver vidare hur hon upplever att eleverna också får ett bättre 
självförtroende och gärna vill visa vad de lärt sig. Linda säger: ”Man kanske har jobbat med läsning 
på morgonen kanske å sen läser vi samma sak i helklass [...] å då får hon eller han läsa det vi tränat på 
morgonen [...] å det märks att dom vill visa [...] ja dom blir säkrare.” 
    Om dessa insatser inte får tillfredställande resultat görs en kartläggning av eleven för att på så sätt 
kunna se på läs- och skrivsvårigheter ur ett större perspektiv. Denna görs i samarbete med elevhälsan 
och elevens föräldrar. 
    Lärarna vid skola B beskriver hur de med hjälp av specialläraren och specialpedagogen främst 
använder sig av specialpedagogiska insatser i mindre grupper men också i mån av resurser genom en 
till en lärande. Insatserna löper mellan sex till åtta veckor. 
 

Vi dokumenterar om en specialpedagogisk insats å kan göra det redan i förskoleklass 
men välja att inte sätta igång nått åtgärdsprogram för det. Jag kan anpassa 
undervisningen en sex till åtta veckor [...] a [...] men inte längre för det måste ju 
hända nått. Det får inte gå för lång tid. (Anna) 

 
Hanna poängterar att insatsen måste ge resultat och att de använder sig av kontinuerliga 
utvärderingar för att kontrollera detta. Hanna säger: ”Under å efter specialinsatsen gör man ju 
utvärderingar hela tiden å ser om det är så att man måste fortsätta jobba med nått [...] så jag tycker 
ändå det funkar ganska bra.” 
    Vid skola B sätts åtgärdsprogram in om eleverna efter den anpassade undervisningen inte nått 
tillfredsställande resultat. Åtgärdsprogrammet görs tillsammans med specialpedagog och utvärderas 
senare. Föräldrarna delges alltid åtgärdsprogrammet. Sara beskriver vikten av åtgärdsprogrammet 
som stöd både för lärare och föräldrar. Sara säger: ”Åtgärdsprogrammet är jätteviktigt [...] det är ju 
mitt arbetsmaterial [...] sen står det i åtgärdsprogrammet om vårdnadshavare har varit delaktig [...] 
alltså samarbete är a och o [...] annars fungerar det inte.” Resultatet för skola B talar om att 
specialpedagogiska insatser följs av åtgärdsprogram om insatserna inte gett ett positivt resultat för 
eleven.  
    Samtliga respondenter berättar om vikten av ett samarbete mellan elev, hemmet, lärare och 
elevhälsan gällande insatser och åtgärdsprogram. 

Behovet av extra stöd 

Samtliga respondenter beskriver behovet av extra stöd oavsett om de i praktiken har ett stort eller litet 
antal elever i behov av extra stöd i undervisningen eller specialundervisning gällande läs- och 
skrivsvårigheter. Lärarna från skola B berättar om upplevelsen av bristen på resurser och Anna 
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beskriver svårigheter när det handlar om att tillgodose allas behov. Anna säger: ”Det blir ju svårt att 
hjälpa alla på ett bra sätt i en klass med 31 elever som jag har nu [...] men alla ska ju bli sedda [...] så 
det är ju en utmaning [...] och behovet av extra stöd är enormt.” Sara beskriver i likhet med Anna den 
faktiska bristen på resurser. Sara säger: 
 

Vi har ju ganska många elever med läs- och skrivsvårigheter så kan man ibland 
känna att man skulle behöva mer personal och att [...] här känns det ibland som att 
man inte riktigt har möjligheten att få stöttningen eller resurser hemifrån å då skulle 
man behöva lägga den extra resursen här istället. 

 
Hanna berättar om hur bristen på resurser gör att de inte kan hjälpa alla elever trots att lärare redan 
från start uppmärksammar att eleven uppvisar stora svårigheter. Hanna säger: ”Ja fick jag bestämma 
skulle vi ju ha mer än en speciallärare [...] då skulle vi kunna fånga dem barnen med stora svårigheter 
direkt från start.”  
     Lärarna på skola A beskriver behovet av extra stöd och resurser på ett annat vis. På skola A 
handlar det om att möta alla elevers behov oavsett om de uppnått en ökad kunskap i läsning och 
skrivning eller inte. Karin säger: ”Behovet finns ju där hela tiden [...] man slutar ju inte bara för att de 
fått flyt i läsningen [...] alla ska ju nå sitt max [...] man kan ju alltid komma längre [...] så på det viset är 
behovet stort.” Karin beskriver på så vis brister gällande resurser som skulle kunna tillgodose varje 
elevs behov.  

Resultatsammanfattning 
Resultatet visar att ingen tydlig uttalad definition av läs- och skrivsvårigheter finns men att de flesta 
lärare är överens om att det handlar om något slags hinder för eleven gällande läs- och skrivprocesser 
och utvecklingen av dessa. När det handlar om arbetet kring att förebygga, upptäcka och åtgärda läs- 
och skrivsvårigheter hos elever finns mest likheter i det lärarna berättar med undantag för några 
enstaka avvikelser. Alla lärare beskriver hur det förebyggande arbetet är något som sker i det 
vardagliga arbetet integrerat i undervisningen. När det kommer till att upptäcka att läs- och 
skrivsvårigheter föreligger är alla lärare överens om vikten av att upptäcka dessa elever i ett tidigt 
stadium men att detta i vissa fall kan vara svårt eftersom alla barn är olika och befinner sig i olika 
mentala och fysiska mognadsstadier. Att upptäcka och sätta in rätt åtgärder i tid då några av lärarna 
berättar om de svårigheter som följer uppåt i årskurserna om eleven inte har en godkänd läs- och 
skrivkunnighet. Åtgärdsrutiner finns på både skola A och skola B även om de skiljer sig åt så till vida 
att skola A har en för skolan speciell utarbetat handlingsplan innan ett så kallat åtgärdsprogram sätts 
in. Samtliga lärare berättar hur de får stöttning och rådgivning av elevhälsan där bland annat 
skolpsykolog, specialpedagog och speciallärare ingår. Lärarna på skola A berättar hur 
åtgärdsprogrammen fungerar bra och oftast ger goda resultat för eleverna medan lärarna på skola B 
berättar hur åtgärderna ofta sätts in för sent och hur föräldrastödet oftast saknas för dessa elever. 
Således upplever lärarna på skola B att behovet av resurser är enormt stort med avseende på att 
upptäcka och sätta in åtgärder för elever med läs- och skrivsvårigheter medan lärarna på skola A 
upplever ett annat typ av behov som handlar om att varje barn ska kunna uppnå sin fulla potential 
gällande läsning och skrivning. 
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Diskussion 
Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka lärares upplevelser om deras roll gällande att 
upptäcka, förebygga och åtgärda läs- och skrivsvårigheter i en tidig ålder. I diskussionen kopplas 
studiens resultat samman med tidigare litteraturgenomgång. För att underlätta för läsaren har 
diskussionen samma disposition som resultatredovisningen med avseende på tre huvudteman; 
upplevelser av vad läs- och skrivsvårigheter är, upplevelser av elever med läs- och skrivsvårigheter 
och upplevelser av arbetet med läs- och skrivsvårigheter. Slutligen presenteras förslag på framtida 
studier.  

Upplevelser av vad läs- och skrivsvårigheter är 
I detta avsnitt presenteras en diskussion kring lärandets grunder som vidare kopplas till resultatet om 
respondenternas upplevelser av vad läs- och skrivsvårigheter är. 

Språkets centrala betydelse för lärande 

Ur ett sociokulturellt perspektiv är språket det viktigaste redskapet genom vilket människan förstår, 
agerar och interagerar med sin omvärld (Lundberg, 2010, Säljö, 2014). Språket blir på så vis i den 
sociokulturella teorin en förutsättning för lärande och utveckling och den viktigaste ingrediensen för 
den process som kallas socialiseringsprocess som bland annat handlar individens identitetsutveckling 
i en samhällelig kontext. I likhet med den sociokulturella teorin där språket som bärare av värden, 
kunskaper och kulturella betingelser ges språket samma centrala roll inom det svenska 
utbildningsystemet. Detta visas bland annat genom Skolverkets grundföreskrifter (Skolverket, 2017b) 
där ett tydligt uttalat mål finns, nämligen att alla elever ska lära sig skriva och läsa under de första 
skolåren. Vidare visas det genom läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshem, 2011, 
Lgr11, där det står att skolans uppdrag är att ge varje individ stora möjligheter till att samtala, läsa och 
skriva för att få tilltro till och utveckla sin språkliga förmåga. Skolan ska alltså vara en plats där 
individen genom lärande stimuleras till kunskap om kulturella kunskaper och värden. Lundberg 
(2010) och Säljö (2014) beskriver i likhet med den sociokulturella teorin vikten av språket i tal och 
skrift då det är genom detta vi tillägnar oss kunskap. Det blir på så vis tydligt hur viktigt språket 
genom läs- och skrivkunnighet är och att det inte bara blir en förutsättning för individens 
identitetsutveckling utan också dess utveckling i en samhällelig kontext. Språket blir en förutsättning 
och avgörande för individens möjlighet till inkludering, skapande av identitet och självbild, först i en 
skolmiljö och senare i samhället (Skoog, 2012; Säljö, 2014). Samtliga respondenter berättar hur en 
medvetenhet finns om denna onda spiral och vikten av att ha godtycklig läs- och skrivkunnighet för 
att senare kunna ta del av den fortsatta undervisningen och på så vis också känna sig inkluderad. Att 
ha en läs- och skrivsvårighet kopplas ofta samman till dålig självkänsla hos eleverna och att de känner 
sig utanför. Vidare skulle detta således kunna tänkas vara en början till ett långt utanförskap. Studier 
visar att de individer som i tidig skolålder har läs- och skrivsvårigheter som inte åtgärdas i stor 
utsträckning även har dessa svårigheter under sitt nionde läsår och även senare i livet (Häggström, 
2003; Myrberg, 2007). Genom ovanstående resonemang kan skolan ses som den institution som 
genom sitt uppdrag kan och bör definiera läs- och skrivkunnighet och utföra kartläggningar för att 
tidigt kunna upptäcka avvikelser som sedan kan åtgärdas. Detta görs på skolorna inom ramverket för 
Skollag och läroplan men ändå finns en uppenbar problematik som stöds av diverse undersökningar 
om elevers kunskapsresultat.  
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En tydlig definition saknas 

Läs- och skrivsvårigheter är ett samlingsbegrepp som innefattar alla som får problem med läsning och 
skrivning under inlärningen (Høien & Lundberg, 1999). Läs- och skrivförmåga handlar om 
avkodning, förståelse för det man skriver och läser samt motivation för att läsa och skriva (Ewald & 
Garme, 2007). För några barn fungerar inte inlärningen av bokstäver, tillhörande ljud och avkodning. 
En del utvecklar heller inte förmågan att automatisera läsningen (Lundberg, 2010).  Dessa barn som på 
något vis, i stor eller liten grad, stöter på förhinder i denna process eller i utvecklingen av den sägs ha 
läs- och skrivsvårigheter. Detta bekräftas av studiens resultat. Respondenterna berättar att någon 
tydlig definition av läs- och skrivsvårigheter inte förekommer i praktiken men att de ändå kan se och 
avgöra vilka barn som har läs- och skrivsvårigheter. Det är alltså upp till läraren att vara uppmärksam 
på alla elevers kunskaper och kunskapsutveckling för att kunna upptäcka läs- och skrivsvårigheter. 
Det kan ifrågasättas om detta är en rimlig uppgift och om detta bidrar till jämlikhet i skolan. Här kan 
det tänkas att lärarens erfarenhet av läraryrket och tidigare erfarenheter av elever med läs- och 
skrivsvårigheter spelar stor roll för den faktiska bedömningen vid sidan av de styrdokument de 
annars har att förhålla sig till. Det betyder i så fall att de elever som har en lärare med lång erfarenhet 
av yrket samt av elever med läs- och skrivsvårigheter skulle kunna upptäcka och göra insatser i tid 
eller tidigare än en lärare utan erfarenhet av vare sig yrket eller av elever med läs- och 
skrivsvårigheter. Respondenterna berättar att det i vissa fall kan vara enklare att avgöra och i andra 
fall inte. Oftast är svårigheterna i bedömningen kopplad till det utvecklingsstadie barnet befinner sig i. 
Samtliga lärare beskriver hur de diskuterar om orsakssamverkan som någon from av stöd i 
bestämmandet om en läs- och skrivsvårighet föreligger. Forskningen visar på en rad bakomliggande 
orsaker till läs- och skrivsvårigheter så som språkbiologiska förutsättningar (Byrne, 2007; Høien & 
Lundberg, 1999; Myrberg, 2007; Pennington & Olson, 2007), dålig språkstimulans i hemmiljön eller på 
förskolan, låg motivationsnivå samt barnets egen oförmåga till att se ett syfte med att lära sig läsa och 
skriva (Liberg, 2006) vilket bekräftas av samtliga lärare. Enligt detta resonemang kan man diskutera 
om detta är en beskrivning av den likvärdiga skola för alla som eftersträvas och om den verkligen 
byggs på demokratiska grunder. Styrdokumentens och undervisningsmaterialets innehåll och 
uppbyggnad med avseende på kunskapskrav och anpassningen till olika elevers kunskapsnivåer blir 
också en intressant diskussion med avseende på att en tydlig definition saknas. Det skulle kunna 
tänkas att om en tydlig och enhetlig definition fanns med påföljande handlingsplan, skulle fler elever 
kunna bli upptäckta och hjälpta i ett tidigare stadium. 

Upplevelser av elever med läs- och skrivsvårigheter 
I detta avsnitt diskuteras resultatet kring respondenternas elevperspektiv på läs- och skrivsvårigheter 
som vidare kopplas samman med litteratur och forskning. 
    Respondenterna är alla överens om att alla barn i utgångspunkt inte har samma förutsättningar till 
lärande. Förutsättningarna är mycket beroende det utvecklingsstadie barnen befinner sig i där vissa är 
långt fram medan andra inte är det. Men framför allt påverkas förutsättningarna av den miljö barnen 
växer upp i och hur man där stimulerar barnet till lärande genom språket och vad föräldrarna har för 
generell inställning till skolan. Bland annat Myrberg (2007) bekräftar det respondenterna berättar 
genom att redovisa för att språkbiologiska förutsättningar samspelar med andra miljöfaktorer så som 
barnets hemmiljö, vilket ger en förståelse för alla barns olika förutsättningar för lärande och 
socialinteraktion. Med bakgrund av detta väcks tankar kring klassamhället där förutsättningarna för 
lärande och bildning är avhängigt av de socioekonomiska förutsättningar barnet har. Om detta är 
rimliga tankar borde skolan veta vart insatser och åtgärder behöver planläggas och placeras. I teorin 
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borde detta innebära ett steg i riktning mot mer likvärdiga förutsättningar för barns lärande. Høien 
och Lundberg (1999) bekräftar delar av mitt resonemang genom att belysa vikten av vetskap om 
miljöfaktorernas betydelse och att man därför redan i förskolan bör arbeta med en fonologisk 
medvetenhet för att förebygga läs- och skrivsvårigheter. Samtliga respondenter berättar om vikten av 
ett föräldraengagemang gällande den generella inställningen till skolan och läxläsning men speciellt 
vid en läs- och skrivproblematik. Hälften av respondenterna berättar om hur de upplever en tydlig 
påverkan på vissa elever av hemförhållanden och föräldraengagemang. En respondent berättar om 
elever som har föräldrar som själva inte gått ur grundskolan vilket kan tänkas påverka elevens 
engagemang, motivation och tankar om skolan. Här skulle det kunna tänkas finnas 
föräldrautbildningar som belyser vikten av föräldrars engagemang för barnens framtid eftersom 
studier visar att individer med läs- och skrivsvårigheter i större utsträckning än andra senare hamnar i 
arbetslöshet och väljer att inte studera vidare på högskola eller universitet (Ewald & Garme, 2007).  
    Om då barn varken har haft varken goda språkbiologiska eller goda miljömässiga förutsättningar 
visar forskningen att det trots det går att påverka graden av läs- och skrivsvårighet i positiv riktning 
och till och med motverka genom förebyggande åtgärder i undervisningen (Lundberg, et al., 1988; 
Lyytinen, et al., 2004; Snow & Juel, 2007). Detta är samtliga lärare medvetna om och alla poängterar 
vikten av att upptäcka en läs- och skrivsvårighet i god tid för att de vet av egna och andras 
erfarenheter samt av forskning att detta ger resultat i positiv riktning. Men studiens resultat visar på 
att även om en medvetenhet kring detta finns fungerar inte insatser och åtgärder för några av 
eleverna. 

Upplevelser kring arbetet med läs- och skrivsvårigheter 
I detta avsnitt diskuteras resultatet av respondenternas upplevelser kring arbetet med läs- och 
skrivsvårigheter. Avsnittet delas upp i två delar; Förebyggande arbete och att upptäcka i tid samt 
Åtgärder och resurser.  

Förebyggande arbete och att upptäcka i tid 

Samtliga respondenter berättar att något specifikt förebyggande arbete inte finns utan att detta är 
integrerat i undervisningen och att det är upp till respektive lärare att vara uppmärksam så att elever 
inte halkar efter i undervisningen. För mig låter det som en omöjlig uppgift om en ensam lärare har 31 
stycken elever i en klass, likt Anna. Samtidigt talar forskningen sitt tydliga språk genom att redovisa 
för vikten av att tidigt upptäcka elever med läs- och skrivsvårigheter och samtidigt ha tillgång till 
åtgärdsprogram och stöd vilket ökar sannolikheten för ett resultat där barn efter detta 
utvecklingsmässigt i sina läs- och skrivkunskaper, kan likställas med barn som inte ligger i riskzonen 
(Høien & Lundberg, 1999). Eftersom inget annat förebyggande arbete finns än det som är integrerat i 
undervisningen med redovisning genom uppnådda resultatmål eller ej, kan det diskuteras med 
bakgrund av studier som visar att var femte svenska nionde klassare går ut med ofullständiga betyg 
(Skolverket, 2013), och att sekundära problem så som dåligt självförtroende, låg självkänsla och 
depression, är vanligt förekommande för individer med läs- och skrivsvårigheter (Passe, 2010; 
Swalander, 2009; Undheim, 2009), om inte nytänkande kring och implementering av förebyggande 
åtgärder vore bra. Samtidigt finns styrdokument i from av skollagen (Skollagen, SFS 2010:800 4 
kap.1§) som säger att alla elever har lika rätt till särskilt stöd i skolan oberoende av bakomliggande 
orsaker. De förebyggande åtgärderna skulle kunna tänkas bestå av fler kontroller per termin, fler 
pedagoger som arbetar med barnen i mindre grupper eller att samtliga förskolelärare och 
lågstadielärare får en specialpedagogisk utbildning i läs- och skrivkunskap. 
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    Klart är dock att det är bättre att upptäcka läs- och skrivsvårigheter sent än aldrig men att det bästa 
för eleven är att upptäcka det så tidigt som möjligt så att inte eleven ”halkar efter” vilket både de 
intervjuade lärarna och forskningen bekräftar kan skapa dåligt självförtroende som leder till en 
negativ utveckling (Høien & Lundberg, 1999). Frågan är vilket mörkertal som kan tänkas finnas, som 
inte blir upptäckta och får tillgång till olika insatser. Det skulle kunna tänkas att detta mörkertal 
återfinns i statistiken kring de som väljer att inte gå en gymnasieutbildning.  

Åtgärder kontra resurser 

I Skolverkets (Skolverket, 2017c) allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram belyses vikten av att 
tidigt uppmärksamma tecken på det finns elever i behov av särskilt stöd och att skolan så fort som 
möjligt ska utreda om så är fallet. Åtgärdsprogrammet skall följas upp och utvärderas. 
    Samtliga respondenter berättar om att åtgärder i större och mindre omfattning genomförs om man 
konstaterat en läs- och skrivsvårighet hos en elev. Dock beskriver endast de lärare som arbetar med de 
yngsta barnen hur de initialt själva försöker anpassa undervisningen till individen för att på så vis 
finna pedagogiska metoder som väcker barnets intresse eller lust. Liberg (2006) och även Häggström 
(2003) betonar just vikten av att hitta finna individuellt anpassade åtgärder som en lösning till att 
förbättra läs- och skrivkunnigheten. Detta ställer stora krav på lärarna. Snow och Juel (2007) menar att 
lärarnas kunskap och kompetens är direkt avgörande för elevers utveckling och möjligheter till goda 
läs- och skrivkunskaper. Åter kommer diskussionen kring skolans jämlikhet men också gällande 
lärares ansvar och arbetsbelastning. Samtliga respondenter, oavsett hur många elever de har med läs- 
och skrivsvårigheter berättar om det stora behovet av extra resurser. För att alla elevers behov ska bli 
tillgodosedda, för att varje elev som är i behov av extra stöd ska få det och för att varje elev ska kunna 
uppnå sin fulla potential så måste extra resurser sättas in. Detta blir både en ekonomisk och politisk 
fråga.  
    Vidare uppkommer funderingar kring föreliggande kunskapskrav och kunskapsmål för 
årskurserna där studiens resultat visar på svårigheter för eleven att ”komma ikapp” om de redan från 
början inte uppnått dessa mål.  Detta skulle kunna tänkas vara en anledning till försämrade 
kunskapsresultat då det varken finns tid, resurser eller i vissa fall kanske kompetens att hjälpa elever 
med läs- och skrivsvårigheter utifrån sina förutsättningar att ”komma ikapp”. 
    De lärare som arbetar med de äldre barnen berättar mer utifrån ett perspektiv där redan läs- och 
skrivsvårigheter är ett konstaterat faktum och att de utifrån det då vidtar åtgärder och gör 
specialpedagogiska insatser som exempelvis intensivläsning i perioder om sex till åtta veckors. 
Samtliga lärare menar att dessa intensivsatsningar ger ett positivt resultat. Här kan observeras att det 
främst är lärare från skola A där en mindre utbredd problematik finns än i skola B, som uttalar sig i 
enbart positiva ordalag om resultatet av insatserna. Ingen av lärarna beskriver heller om resultaten ger 
effekter under en längre tid efter insatsen. Tanken med läs- och skrivkunnighet är att denna ska vara 
en automatiserad färdighet (Lundberg, 2010). Inte en tillfällig höjning i läsflyt eller skrivkunnighet. 
Här uppkommer en diskussion kring resultat kring den forskning som föranleder att Skolverket 
antagit formen av kunskapshöjning genom intensivsatsningar. Det kan tyckas naturligt att dessa ger 
ett direkt och positivt resultat men vad säger det om kunskapsresultat på lång sikt? 
    Forskning visar i likhet med det lärarna beskriver, och specifikt lärarna från skola A, att genom att 
tidigt upptäcka elever med läs- och skrivsvårigheter och samtidigt ha tillgång till åtgärdsprogram 
ökar sannolikheten för ett resultat där barn efter detta utvecklingsmässigt i sina läs- och 
skrivkunskaper, kan likställas med barn som inte ligger i riskzonen (Høien & Lundberg, 1999). Studier 
visar också att trots barns dåliga förutsättningar språkbiologiskt och miljömässigt går det att påverka 
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graden av läs- och skrivsvårighet i positiv riktning (Lundberg, et al., 1989; Lyytinen, et al., 2004; Siegel, 
2011; Snow, et al., 1998).  
    Samtliga respondenter berättar om stödet de får av elevhälsan och övriga lärare kring både 
bedömningar och åtgärder kring eleverna. De beskriver ett samarbete och intresse kring eleverna som 
går utöver gränsen för vad som berör läs- och skrivsvårigheter. Detta kan tänkas spegla komplexiteten 
i begreppet läs- och skrivsvårigheter, att det är svårigheter kopplat till lärande och individuell 
utveckling som gör att många andra faktorer följer med. Det handlar om familjesituation, hemmiljö, 
det sociala samspelet, mental och fysisk utveckling samt motivationen för lärande i den konstellation 
som skolan idag erbjuder. Alla dessa faktorer måste alltså lärare och elevhälsan ta hänsyn till och 
arbeta utifrån och med tillsammans med elev och föräldrar. 
    Till sist bör det också tas i beaktande om huruvida skolan ska bedömas, utvärderas och styras av 
resultatmål. Dessa utgör ju på så vis ramverket för den som anses inkluderad eller exkluderad. Så hur 
mycket ska vi använda oss av de jämförande undersökningarna och låta dessa bli styrande för en 
högre målsättning och ökade kunskapskrav i skolan? Som det kan tolkas nu ökar klyftan mellan de 
som har förutsättningarna att klara dessa krav och de som inte har det.  

Avslutning 
Med avstamp i det sociokulturella perspektivet på lärande och språkets centrala roll kan direkta 
likheter ses i utformningen av Skolverkets grundföreskrifter och rådande läroplan gällande elevers 
möjliggörande att tillägna sig kunskap. Språket i form av läsning och skrivande blir således en 
förutsättning för att inhämta kunskap. Kunskap som den rådande samhällsutvecklingen kräver för 
inkludering och tillhörighet. Trots föreskrifter, lagar, regler och engagerade och kunniga pedagoger 
visar redovisningar av svenska grundskoleelevers kunskapsresultat på en nedåtgående trend och 
problematiken kring att förebygga, upptäcka och åtgärda läs- och skrivsvårigheter i praktiken 
kvarstår. Genom att öka de pedagogiska resurserna och kunskapen kring läs- och skrivsvårigheter och 
dess konsekvenser kan samma förutsättningar till ett likvärdigt liv med avstamp i skolan bli möjligt. 
Detta blir på så vis inte bara en fråga om social rättvisa och jämlikhet utan också en demokratifråga. 

Framtida studier 
Idag ökar kunskapskraven i takt med samhällsutvecklingen (Säljö, 2014). Därav kommer högre krav 
också ställas på de allra yngsta eleverna redan från början i skolan. Vi har konstaterat att svenska 
kunskapsresultat inte når upp till önskvärda resultat i jämförelse med övriga länder i världen och en 
av anledningarna skulle kunna vara att läs- och skrivproblematiken är mer utbredd än man tidigare 
trott. En god läs- och skrivkunskap är förutsättningen för lärande och för att vara rustad för de ökade 
kunskapskraven och för en inkludering i samhället. Det vore därför intressant att undersöka hur 
utbrett läs- och skrivsvårigheter faktiskt är och genom denna kartläggning vidare kunna se vilka 
orsakssamband som kan tänkas finnas. Först därefter kanske forskningen kan bidra med en enhetlig 
definition som vidare kan tänkas utgöra förutsättningen för ett lärande kring rätt förebyggande arbete 
och att åtgärder påbörjas i tid.  
    Med anledning av resonemanget att läs- och skrivsvårigheter är socioekonomiskt betingat skulle det 
också vara intressant att studera vilket förebyggande arbete som bäst bedrivs för att motverka läs- och 
skrivsvårigheter för elever med olika socioekonomiska förutsättningar. 
    Hittills vet man att intensivsatsningar ger resultat på kort sikt men vad som är än mer intressant och 
viktigt är att studera de långsiktiga resultaten. 



 
 

29 

    Under intervjuerna uttrycktes ett stort behov av extra resurser av pedagogisk personal. Det vore 
därför intressant att göra jämförande studier kring olikheter gällande dessa resurser kopplat till läs- 
och skrivsvårigheter.  
Det går inte nog att poängtera att språkets funktion i dagens kunskapssamhälle är en förutsättning för 
inkludering, jämlikhet och demokrati.  
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Bilaga 1 
 

Missiv  
Hej      Datum 
 
Jag heter Nadine Karrhammar Lill och studerar till beteendevetare på Mittuniversitet.  
Jag läser nu min sista termin och skriver ett examensarbete i pedagogik med inriktning på läs- och 
skrivsvårigheter i grundskolan.  
   Omfattande och entydig forskning visar att elever som i tidig skolålder uppvisar svårigheter 
gällande läs- och skrivkunnighet i stor utsträckning även har dessa svårigheter under sitt nionde läsår 
och även senare i livet. Forskning visar också att det finns kopplingar mellan läs- och skrivsvårigheter 
i tidig ålder och arbetslöshet samt psykisk ohälsa. Syftet med studien är att undersöka lärares 
uppfattningar om deras roll gällande att upptäcka, förebygga och åtgärda läs- och skrivsvårigheter i 
en tidig ålder. 
Därmed önskar jag intervjua dig som kanske har erfarenheter som kan vara av värde för mitt 
examensarbete. Din medverkan består i att svara på cirka 10 frågor där du beskriver dina upplevelser 
och uppfattningar. Intervjun tar cirka 60 minuter att genomföra och kan ske på arbetstid likväl som 
efter arbetstid. 
   Vid intervjun tas hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Detta innebär att 
deltagandet är frivilligt och att du när som helst kan avbryta intervjun och därmed ditt deltagande 
utan någon förklaring. Intervjun kommer endast efter ditt medgivande att spelas in. Inspelning av 
intervjun är önskvärd för att vidare kunna behandla dina svar så korrekt som möjligt. Ditt deltagande 
kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer endast att användas i forskningssyfte.  
    Om du har möjlighet att medverka vore det bra om du kunde mejla mig senast x den x/x för att ge 
förslag på datum och tider som passar dig. 
    Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig eller min handledare 
för mer information.  
    Hoppas vi ses!  
 
Med vänlig hälsning 
 
Nadine Karrhammar Lill 
Tel: 070-62 88 663 
E-post: nali1400@student.miun.se 
 
Handledare vid Mittuniversitetet:  
Charlotta Rönn 
E-post: charlotta.ronn@miun.se  
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
Först välkomnas respondenten och jag tackar för visat intresse till medverkan. 
Innan intervjun startar informeras respondenten muntligt om studiens syfte samt om 
Vetenskapsrådets fyra riktlinjer gällande forskningsetiska principer. Respondenten informeras om att 
intervjun kommer att spelas in med hjälp av en applikation i mobiltelefonen och att detta endast 
kommer ske vid respondentens medgivande. Respondenten informeras även om att det är en 
semistrukturerad intervju vilket kan ge utrymme för eventuella följdfrågor.  
Respondenten tillfrågas avslutningsvis om denne har några frågor och funderingar kring studien eller 
deltagandet. 
 
Frågor: 

1. Berätta om din yrkesbakgrund och din nuvarande tjänst.  
 

2. Berätta om din nuvarande tjänst. 
 

3. Beskriv hur du definierar av läs- och skrivsvårigheter. 
 

4. Beskriv hur du arbetar för att förebygga läs- och skrivsvårigheter. 
 

5. Beskriv hur du arbetar med elever som har läs- och skrivsvårigheter. 
 

6. Berätta om hur ni på den här skolan arbetar med läs- och skrivsvårigheter. 
 

7. Beskriv dina upplevelser kring elevers behov av stöd med läs- och skrivsvårigheter på skolan. 
 

8. Beskriv dina upplevelser kring skolans resurser gällande läs- och skrivsvårigheter. 
 

9. Beskriv hur du skulle vilja påverka arbetet kring läs- och skrivsvårigheter. 
 

10. Finns det något mer du vill berätta som jag inte frågat om?  
 
Tack för din medverkan. 
 


