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Abstrakt 

Studien syftar till att ge förståelse för åtta högstadielärares uppfattningar om orsaker till läs- 

och skrivsvårigheter inom skolor i en mindre kommun. Studien genomfördes genom 

intervjuer och svaren förhålls i vår studie till forskningsperspektiv inom specialpedagogik. 

Studien undersöker om det finns diskrepans mellan de uppfattningar som lärarna i studien har 

gällande orsaker till läs- och skrivsvårigheter och realiteten. I resultatredovisningen används 

till viss del en hermeneutisk ansats. De intervjuade lärarna rör sig i samtliga fall över fler än 

ett av forskningsperspektiven. Studien visar att lärarna i regel inte avviker från sin valda 

uppfattning. En viktig slutsats som dras är att lärarnas åsikter om orsaker till läs- och 

skrivsvårigheter inte är reduktionistiska.  
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1. Inledning 

Under ett antal VFU-perioder på olika skolor har vi mött en mängd elever och lärare. Ibland 

har vi förundrats över vissa lärares förhållningssätt till läs- och skrivsvårigheter och de elever 

som upplevs ha dessa svårigheter. Det har ibland upplevts som en ambivalens i den 

professionella lärarrollen.1 Som lärare känner man sig ibland, av olika anledningar, 

otillräcklig vilket i förlängningen kan leda till en uppgivenhet. I de fall som upplevelsen av 

bristande kompetens eller andra orsaker lett fram till en sådan uppgivenhet menar vi oss själva 

ha sett den ganska tydligt i bemötandet av läs- och skrivsvårigheter i undervisningen och 

bemötandet av eleverna. Den påverkan som ett sådant förhållande har på eleverna föreställde 

vi oss inverka på elevernas utveckling med negativ effekt. Inom specialpedagogisk forskning 

har det också visat sig att så är fallet.  

Om man till exempel bemöts och behandlas som en person med svårigheter i skolan, kan det kasta 

tillbaka till en själv en bild av att vara annorlunda, som gör identiteten osäker och sårbar, både i 

skolan och annorstädes. Med en sådan självbild försvagas tilltron till den egna förmågan, känslan 

av att kunna ersätts av oron för att inte kunna, och en del av de uppgifter man ställs inför kanske 

upplevs oöverkomliga. (Nielsen, 2005, s.82)  

Problemet i sig grundar sig i så fall i bemötandet av svagare elever med negativa följder. 

Lärarens bemötande kan såklart vara en verkan av bristande kunskaper men ofta har vi 

upplevt att kunskaperna om det specialpedagogiska forskningsfältet faktiskt finns hos den 

berörda läraren. Därav borde man söka grunden till problemet i andra orsakssamband. 

Bengt Persson (1997) har i sin forskning inom det specialpedagogiska fältet fört fram frågan 

om det finns diskrepans emellan ideologiskt ställningstagande och realitet. Själv hävdar han 

att en sådan avvikelse kan förklaras av att specialpedagogisk forskning ofta bedrivits av 

psykologer och läkare. De aktiva yrkesutövarna i skolorna har därför upplevt att forskningen 

bedrivits allt för långt ifrån deras verklighet. Persson lösning säger att lärarna måste 

involveras i forskningsarbetet för att avhjälpa ett sådant problem.  

Vi känner med utgångspunkt i vad vi diskuterat ovan att en studie av skillnaderna av det slag 

som Persson uppger ovan kan vara intressant för att belysa våra egna funderingar om 

förhållandet mellan forskning och praktik i lärarrollen.  
                                                           
1
 För den intresserade rekommenderas vidare läsning i Bengt Persson (1997, s.23) om diskussionen kring 

lärarens professionalism och Joakim Landahl (2006, s.224) om lärarens ambivalenta hållning till arbetsuppgifter 
som ligger utanför deras kompetensområde men ändå uppfattas som ett moraliskt ansvar.  



3 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att ge förståelse om högstadielärares uppfattningar om orsaker till läs- och 

skrivsvårigheter inom skolor i en mindre kommun. Inom det specialpedagogiska 

forskningsfältet har forskares syn på elever som har svårigheter genom åren definierats av 

flera olika forskare. Vi kommer i studien använda David Skidmores tre forskningsperspektiv, 

eller forskningsparadigm som de även kallas, som verktyg för att förhålla de uppfattningar om 

orsaker till läs- och skrivsvårigheter som lärarna i studien uppger till forskningsfältet om läs- 

och skrivsvårigheter. Begreppet uppfattning förstås i studien som åsikt, mening.  

Studien kommer att undersöka om det finns motsättningar mellan de ideologiska 

ställningstaganden som lärarna i studien gör gällande orsaker till läs- och skrivsvårigheter och 

deras utsagor om det konkreta bemötandet av eleven. Genom att belysa förekomster av 

särskillnader kan vi medvetandegöra problem i skolan som grundar sig i skillnader mellan 

lärares kunskaper om läs- och skrivsvårigheter och deras medvetna och omedvetna agerande. 

Detta visar sig främst genom hur lärare diskuterar sitt eget bemötande av elever. Vi vill även i 

den mån vi finner det möjligt diskutera bakomliggande faktorer och samband i deras 

uppfattningar med hjälp av hermeneutisk analys.   

• Vilka uppfattningar har studiens lärare om orsaker till läs- och skrivsvårigheter och 

hur förhåller sig deras uppfattningar till Skidmores tre forskningsperspektiv? 

 

• Finns det motsättningar i de svar som lärarna ger gällande deras agerande och 

tänkande kring olika skolrelaterade frågor och den uppfattning de påstår sig ha i fråga 

om orsaker till läs- och skrivsvårigheter?   

1.2 Disposition 

I kapitel 1 beskriver vi en kort inledning med de tankar utifrån våra personliga erfarenheter 

som fått oss intresserade av att genomföra studien. Studiens syfte och frågeställningar 

definieras.  

I kapitel 2 ges en bakgrund till begreppen läsa och skriva. Först genom en historisk 

tillbakablick på skriftspråkets utveckling och även kopplat till deras förhållande till samhälle 

och skola genom tiden. Läsförmåga och skrivförmåga definieras utifrån rådande forskning 

och likaså ges det definition av läs- och skrivsvårigheter. Lärarens roll i förhållande till elever 

som har läs- och skrivsvårigheter diskuteras både ur historiskt och nutida perspektiv. Vi ägnar 
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ett avsnitt åt att fördjupa oss i den tidigare forskningen på området samt ett avsnitt att beskriva 

de teoretiska perspektiv som används för att underlätta vårt analysarbete i studien. 

Kapitel 3 är uppsatsens metodkapitel. Vi lyfter för och nackdelar med vald metod i 

förhållande till andra metoder. Här redogör vi också för vårt tillvägagångssätt vid 

genomförande, analys och tolkning samt hur vi behandlat resultatet. 

I kapitel 4 inleder vi med en kort metoddiskussion i förhållande till vår egen studie. Sedan 

presenterar vi studiens resultat, sätter dem i perspektiv mot tidigare forskning och bidrar med 

vår egen analys. Resultaten är uppdelade i två avsnitt där de två forskningsfrågorna behandlas 

i var sitt.  

I kapitel 5 sammanfattar vi studiens resultat och för en avslutande diskussion där vi lyfter 

fram de viktigaste delarna. Dessa ställs då även mot en större kontext och tidigare 

forskningsresultat. Kapitlet avslutas med en diskussion kring resultatens giltighet de 

didaktiska implikationer vi anser dem kunna bibringa.  

Arbetsfördelningen i denna uppsats har sett ut enligt följande. Bakgrunden har författats av 

Conny Strömberg. Metodavsnittet har författats av Johan Jönsson. Övriga delar i uppsatsen 

har författats gemensamt. 
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2. Att läsa och skriva – en bakgrund 

…att förankra förståelsen av dagens skriftspråklighet i dess historia och sålunda göra det 

förgivettagna i vår egen vardag synligt, genom att kontrastera det mot det annorlunda, det 

fordomtima, men också att se likheter. (Nielsen, 2005, s.43)    

Att författa ett kapitel ur ett historiskt perspektiv kanske inte kan tyckas vara ett givet inslag i 

en undersökning som strävar efter att synliggöra uppfattningar av idag. Det är dock ett viktigt 

inslag av flera skäl. Vår förståelse för hur samhälls- och skolutvecklingen i nutid är beroende 

av vår förförståelse och för att en bättre grund till vår egen förförståelse behöver vi ta intryck 

av andras historiebeskrivningar. Genomgången blir dock av utrymmesskäl väldigt svepande 

men fyller funktion för den hermeneutiska ansats att se till delar och helhet som studien har.  

2.1 Skriftspråket – en historisk tillbakablick 

Den uppfattning som de flesta forskare ansluter sig till idag är att skrivandet föddes ur 

behovet av bokföring. Andrew Robinson (1998) menar att ursprunget står att finna i 

Mesopotamien. Där hade handel och administration växt sig så omfattande i städerna att det 

blev nödvändigt att föra någon form av dokumentation över transaktionerna när inte 

minneskapaciteten var nog. Detta skedde runt de sista århundradena av 3000-talet f.kr. De 

symboler som först nedtecknades var piktogram, dvs. representativa avbildningar av föremål. 

En rent piktografisk skrift är begränsad och det som var avgörande för utvecklingen till en 

fullt utvecklad skrift var förståelsen för att använda de piktografiska symbolerna som 

fonetiska värdebärare. Genom att sammankoppla dem enligt samma principer som för en 

rebus utvecklades skriftspråket. 

Efter det hävdar Robinson att åsikterna delar sig om hur spridningen av skrivkonsten skett. 

Skrivkonsten som idé kan ha spridit sig från Mesopotamien till andra kulturer utan att de 

särskilda tecknen följde med. Bevisen för denna teori är dock ytterst bristfälliga och därför är 

den mest spridda uppfattningen att i de stora kulturerna som Egypten, Kina, Indus och 

Centralamerika utvecklade skriftspråket oberoende av varandra. Att det förekommit vissa lån 

av skriftsystem historiskt råder det dock inget tvivel om. Grekerna lånade alfabetet från 

fenicierna och tillförde det vokalerna. Etruskerna försåg sig genom handel med grekerna med 

skriftspråkliga lån. Romarna övertog etruskernas skrift, vilket gett oss det latinska alfabetet. 

Detta utgör den största grunden för de alfabetiska tecken och symboler som används i 

exempelvis Europa och Amerika idag.          
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2.2 Läsa och skriva i samhälle och skola – förr och nu 

Att läsa och skriva har möjligen kvar samma betydelse som det ursprungligen haft men 

innebörden av att kunna läsa och skriva har förändrats i takt med samhällets utvecklig.  

Gunnar Richardson (2004) beskriver hur skolan är att betrakta som en samhällsföreteelse som 

till sin utformning är styrd av och integrerad i som en del i samhällets politiska, ekonomiska 

och sociala realitet. Skolans funktion och dess betydelse i samhället växlar såklart historiskt 

sett beroende på förändringar i samhällsstrukturen. Det är exempelvis stor skillnad på den 

tynande betydelse som skolan förde i det förindustriella agrarsamhället i jämförelse med ett 

samhälle statt i ständig förändring som vi upplever idag.  

Henry Egidius (2001) hävdar att det inte kan styrkas att skolans utformning är en direkt effekt 

av samhällsförändringar och samhället som orsak därtill. Kopplingen finns, men det är genom 

människor med sina bedömningar, reflektioner och värderingar som den förmedlas. Han 

nämner tre aspekter som man bör uppmärksamma när man vill förstå förändringar inom 

skolan. För det första kan det vara idéer om skola, undervisning och studier som vi får från 

andra. Dessa kan ha uppstått i ett skolväsen, arbets- eller kulturliv och har en spridning likt 

moderiktningar. Den andra aspekten är vilka föreställningar som finns angående människors 

kunskapskrav såväl i nuet som i framtiden och bör vara avgörande för skolans utformning och 

innehåll. Som den tredje aspekten nämns människors egna idéer och visioner, vilka helt, 

delvis eller inte alls behöver vara kopplade till samhällssituationen.  

För läsandet innebar förstås boktryckarkonsten en stor revolution. Den var känd i Östasien 

sedan länge då den kom till Europa på 1400-talet. Genom den och konsten att tillverka papper 

fanns det möjlighet att sprida text billigare och i fler exemplar än tidigare. Läs- och 

skrivkunnighet var dock fortfarande förbehållen vissa samhällsklasser och spridningen förblev 

begränsad till att omfatta enbart dessa bildade klasser. Först efter 1500-talet kom läs- och 

skrivkunnighet att nå de lägre samhällsstånden i delar av Europa och det dröjde fram till den 

industriella revolutionens tidevarv på 1700-talet innan tryckta texter blev allmänt tillgängliga. 

(Nielsen, 2005) 

I Sverige var utvecklingen sett ur ett historiskt perspektiv sent ute och det var främst kyrkans 

präster som sörjde för folkets bildning. Richardson (2004) gör gällande att skolan ända fram 

till den allmänna folkskolans tillkomst 1842 främst var en kyrklig angelägenhet. Bibeln utkom 

i svensk översättning 1541 men det svenska folkets främsta läsebok för kommande 

århundraden, Luthers lilla katekes, hade utkommit under 1530-talet. Läsundervisningen 
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utnyttjades i den för omskolningen i den religiösa övergången från katolicism till 

protestantism. (Richardson, 2004) 

Inte heller hela befolkningen kunde förr förväntas få förmånen att begagna sig av det skiftliga 

språket. Enligt Egil Johansson var det först i kyrkolagen från 1686 som det stadgades om 

allmän läskunnighet och även alla barn och kvinnor omfattades av påbudet att ”…lära sig läsa 

och se med deras egna ögon vad Gud budar och anbefaller i Hans Heliga Ord” (Johansson, E 

,1977, s.34. Vår översättning.) Att läsa hade inte samma innebörd som idag som vi tidigare 

nämnt. Nielsen (2005) menar att kraven för läsfärdighet på den tiden var lågt ställda och 

omfattade innanläsning av kända texter som oftast var religiösa. Konsekvenserna av att inte 

uppnå målen för läskunnighet kunde dock vara hårdare i en mer direkt form än vad fallet är 

idag.  

För den större delen av den svenska befolkningen kom de stora förändringarna som påverkade 

deras möjligheter att ta del av den skriftspråkliga världen under 1800-talet. Henry Egidius 

(2001) framhäver 1800-talets industrialisering som en viktig faktor då den ställde ökade krav 

på kunskapsutveckling. Men den akademiska friheten var fortfarande hårt tyglad av vad som 

ansågs vara religiös och politisk korrekthet. Tryckta texter kom dock att alltmer ta plats i 

människors vardag och yrkesliv och de nya kunskapskraven ökade kraven på 

folkundervisning.   

Folkskolestadgan utfärdades 1842 och fastslog bl.a. att barnen hade läroplikt, församlingarna 

var skyldiga att hålla med examinerad lärare och staten ansvarade för utbildningen av lärare.  

Både Egidius (2001) och Richardson (1992) beskriver hur klassmotsättningarna inom 

samhället dock var stora och det avspeglades i tidens skolväsen. Folkskolan fungerade som en 

parallell skola som trots statliga stadgar främst förblev en kyrklig och kommunal verksamhet. 

Barn ur de högre klasserna genomförde sin skolgång i det statliga läroverket. Enligt Nielsen 

(2005) bestod undervisningen i folkskolan av välläsning, läsförståelse och skrivning. 

Skrivning hade innebörden av rättskrivning och hela undervisningen lade stor tyngdpunkt på 

skriftspråkets form. Graden av träning i formella färdigheter var överlag stor i undervisningen 

och kan sammankopplas med skolans övertagande av husförhörens tidigare kontrollfunktion. 

Prästens anteckningar blev ersatta av betyg.   

Från slutet av 1800-talet menar Richardson (2004) att både det svenska samhället och skolan 

genomgår kraftigt genomgripande utvecklingar som speglar sig i varandra. En 

samhällsutveckling skapade nya behov och möjligheter till utbildning samtidigt som 
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skolutvecklingen möjliggjorde fortskridandet av den utvecklingen. Samhällsutvecklingen 

präglas av jordbrukets mekanisering, ökade kommunikationer, befolkningsökning, 

urbanisering, folkrörelser, demokratisering, näringslivets industrialisering och 

kommersialisering samt ökat välstånd för att nämna de väsentligaste dragen.  

De båda världskrigen i början av 1900-talet var enligt Egidius (2004) frigörande för 

skolväsendets utveckling då nöden gav forskare fria händer att framkomma med vilka 

sanningar ifall de kunde beläggas och användas i utvecklingssyfte. Den nya tidens företrädare 

var till stor del tjänstemän och arbetare med en ny syn på att alla människor är folket i en 

nation och de ville därför bryta med klassdelningarna i samhället och skapa lika möjligheter 

till högre utbildning åt alla.   

Inte minst i Sverige som stod i många avseenden drabbades väldigt lite av krigens följder 

kunde utvecklingen ske relativt ostört inom skolan. Nielsen (2005) beskriver exempelvis hur 

man i Sverige under 1940-talet arbetade med en stor skolutredning som i förlängningen 

föranledde bildandet av grundskolan i början av 60-talet. Idéerna för denna var präglat av de 

samtida idealen. Den skulle utgöra en gemensam grund med likvärdig kunskapsbas för alla 

elever, oavsett föräldrars yrke eller samhällsställning, för att utjämna klasskillnaderna.   

Vidare menar Nielsen att den skriftspråkliga utvecklingen i grundskolans första decennier 

influerades av positivistiska strömningar och svenskämnet framstår som ett färdighetsämne 

med vikt på inövandet av studietekniker. Med teknikerna som verktyg förväntades eleverna 

kunna arbeta självständigt på sin egen nivå med uppgifter i ett klassrum. Många blev genom 

detta förfarande duktiga på att finna svar på arbetsböckernas frågor men fick en avsaknad i 

förmåga att djupläsa, förhålla sig till och tolka texter.   

Åren kring 1970 är, enligt Richardson (2004), något av en vändpunkt i den svenska skolans 

utveckling. Ur samhällets synpunkt bröts en period av stark ekonomisk tillväxt som varat i 

100 år. En period av hög inflation i samband med dämpad produktionsutveckling skapade hög 

arbetslöshet gav budgetunderskott som fick negativ effekt på skulutvecklingen i form av 

sparkrav. På 80-talet förändrades situationen radikalt igen och den ekonomiska krisen blev en 

högkonjunktur med arbetskraftbrist och en överhettad byggbransch som et par av följderna.        

Läroplanen Lgr 80 (1980) har uppenbart influerats av forskningen för barns spontana 

språkinlärning och för hur läs- och skrivutveckling bör ses som en sammanhängande process 

med språkinlärningen. Lyssna, tala, läsa och skriva poängteras som viktiga språkformer som 
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är beroende av varandra. Undervisningens innehåll ska även ge eleven förmåga att som vuxen 

ha förståelse och förmåga att hantera den mängd olika kommunikationssituationer som de 

möter i samhällets privata och offentliga sfär oavsett om sammanhanget är en bekant eller 

obekant miljö.    

I vågorna som följde av 80-talets högkonjunktur genomgick även det svenska samhället en 

ekonomisk kris under 90-talet med följder som bankkris, stora statliga underskott och 

efterkrigstidens högsta arbetslöshet. För skolornas del drabbades de av budgetminskningar. 

Framförallt tjänster som inte rörde undervisningen drogs in för att spara pengar men 

nedskärningarna ledde även till fler elever per lärare. Decentraliseringen av skolan som pågått 

stegvis sedan slutet av 70-talet var i praktiken helt genomförd i och med 1989 års 

regeringsbeslut. Kommunerna och styrmedlen för skolan var därmed oprövade kort under 

krisåren vilket förmodligen spädde på problemen med skolverksamheten. Fattig och vilsen 

blev eftervärldens tuffa bedömning av 90-talets skola. (Richardson, 2004)  

Egidius (2001) berättar att trots den växande medvetenheten under 80-talet om det globala 

samhällets framväxt, där det allt mer var möjligt att flytta varor, kapital, tjänster och 

människor över hela världen över tidigare svårforcerade nationsgränser, gick det inte att 

förutspå det enorma inflytande informationstekniken kom att få efter genomslaget under 

1990-talet. Datorer och Internet låter alla unga ta del av en globaliserad fylld av teknologi och 

informationsteknik som i högre takt än någonsin förr förändrar vår bild människor och 

samhällets beståndsdelar.  

En utveckling för mänskligheten medför inte nödvändigtvis, vilket redan påpekats, att den enskilda 

människan får det lättare. Hur skolan möter och bemöter den enskilda eleven blir därför avgörande 

viktigt. (Nielsen, 2005, s.59-60)     

Enligt Nielsen (2005) kan vi se tillbaka på ca 6000 år av skriftspråkets historia. Därmed kan 

vi konstatera att under endast en kort stund av denna tid har datorer varit den del av vårt 

samhälle. Utvecklingen från de första otympliga pjäserna till persondatorer åt var och en har 

gått fort. Det har skapat och skapar ständigt nya former av kommunikation och 

informationsbehandling. Kraven på den enskilda individens skriftspråkliga förmåga menar 

Nielsen har ökat i avseendena mängd, hastighet och korrekthet. Kommunikationen går allt 

fortare samtidigt som mängden text vi möter blir mer och i fler sammanhang.  
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2.2.2 Vad innebär läsförmåga? 

Skolverket fastslog 1996 i en rapport som utarbetats i samarbete med OECD (Organisation for 

Economic Co-operation and Development) att läsförmåga är: 

 
 Förmågan att använda tryckt eller handskriven text för att 

• fungera i samhället och fylla kraven i olika vardagssituationer 

• kunna tillgodose sina behov och personliga mål 

• förkovra sig och utvecklas i enlighet med sina personliga förutsättningar 

(Skolverket 1996, s. 13) 

 

Läsning är en tvådelad process som omfattar komponenterna avkodning och förståelse. 

Avkodning är benämningen på den tekniska förmåga som krävs för att överföra skrivna ord 

till motsvarande ljud. Enbart den tekniska kunskapen är dock inte tillräcklig för att inneha 

läsförmåga då läsandets syfte är att skapa mening av skriften. Förståelsen bygger på förmågan 

att knyta texten man avkodar till egna erfarenheter och tolkningar, utifrån vilka slutsatser dras. 

(Carlström, 2007; Gustafson, 2000; Nielsen, 2005)  

Avkodningsprocessen innebär att läsaren uttyder bokstäver (grafem) till det korrekta 

språkljudet (fonem) i ordning från vänster till höger. Denna förmåga är grundläggande i 

processen och det krävs att denna förmåga automatiseras för att inte läsaren ska behöva lägga 

för stor möda på avkodningen vilket kan vara hämmande för läsförståelsen. Det finns två 

avkodningsstrategier: den ortografiska och den fonologiska. Med den ortografiska strategin 

avkodar läsaren hela ordet direkt, för att det ska vara möjligt måste det man kallar en 

”ortografisk bild” av ordet vara implementerat i långtidsminnet genom upprepade 

exponeringar. Med den fonologiska strategin avkodas ordet först i dess mindre beståndsdelar: 

bokstäver, stavelser eller fonem, för att sedan bilda en fonologisk helhet av dem. En bra läsare 

växlar obehindrat mellan strategierna utan reflexion. (Carlström, 2007) 

Enligt Carlström (2007) och Nielsen (2005) kan i begreppet läsförståelse flera betydelser 

finnas. Att veta vad ord betyder därigenom ha en ordagrann förståelse är en. Förståelse av text 

är en annan och den kan variera utifrån var läsaren befinner sig i sin läsutveckling och vilket 

syfte läsningen har. För att förstå en text samverkar flera faktorer som intellekt, erfarenhet i 

ämnet och motivation vilket förbättrar möjligheterna att tolka det lästa textmaterialet. Mer 
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läsning ger ökad skicklighet och ordkunskap. Läsaren kan efter viss uppnådd förmåga anpassa 

sin läsning efter texten och använda varierande lässtrategier utifrån läsningens syfte.     

2.2.3 Vad innebär skrivförmåga? 

Att beskriva läsförmåga är vanligare förekommande än att beskriva innebörden av 

skrivförmåga i styrdokument och forskning. Den definition vi valt att använda oss av är 

Carlströms och det är faktiskt den enda i den litteratur vi hänvisar till i denna studie som 

separerat beskriver förmågan.  

Carlström (2007) anser att det idag allmänt utbrett bruk att tala om läs- och skrivsvårigheter 

som ett begrepp. I läs- och skrivprocessen samverkar aktiviteterna läsning och skrivning hela 

tiden med varandra och det skriftliga språket är kopplat till den talspråkliga fonologin. 

Skriftspråket kräver dock en högre nivå av språklig medvetenhet och textproduktion är 

betraktat som en avancerad språklig aktivitet.  

Man måste först ha en idé om en handling, bilda meningar och analysera vilka ord som ingår i 

meningen, därefter segmentera orden i fonem och för vart och ett välja rätt bokstav/grafem. Det är 

också viktigt att man vet bokstävernas utseende då man till slut skriver ner orden. (Carlström, 2007 

s.108) 

Carlström menar vidare att i vårt samhälle har det länge varit en viktig färdighet att kunna 

skriva väl och stava rätt. I skolan har man traditionellt sätt ägnat mycket tid åt dessa 

färdigheter. Att skrivandet är en komplex språklig handling säger även sig självt om man 

reflekterar över det faktum att i den skrivna texten måste formuleras så att även betoning, 

gester och andra förutsättningar, som normalt sett framkommer vid muntlig kommunikation, 

blir tydliga.  

2.2.4 Läs- och skrivsvårigheter 

De första omnämnanden av lässvårigheter som vi känner till gjordes mot slutet av 1800-talet 

av läkare. Den som först betraktade tillståndet som en sjukdom var en läkare vid namn 

Kussmaul som benämnde det som ”förvärvad ordblindhet”. (Ericson, 2007, s.24) Från den 

tidens syn har det skett en stor förändring i betydelsen av läs- och skrivsvårigheter och inte 

minst har omfattande forskning inom området gjorts.  

 Mats Myrberg (2007) konstaterar att nära fem procent av unga i åldern 20-25 år i Sverige 

idag har en så begränsad läs- och skrivförmåga att de inte skulle uppnå målen för godkänt i 
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ämnet svenska för årskurs 9. Denna grupp är dessutom överrepresenterad, i jämförelse med de 

som klarar grundskolekraven, bland de ungdomar som varken arbetar eller studerar. 

Myrberg (2007) ifrågasätter retoriskt om detta konstaterande är relevant i sammanhanget? Det 

finns såklart en koppling mellan läs- och skrivsvårigheter i skolan och de som fortfarande 

upplever problem i vuxen ålder. Enligt Myrberg är det ett välkänt mönster att tidiga läs- och 

skrivsvårigheter ofta förstärks efterhand. De som upplever svårigheter tenderar att undvika 

dem genom att läsa mindre och lättare texter. Eftersom de elever som inte upplever 

svårigheter med att läsa och skriva gör det i allt större omfattning ju längre tid de gått i skolan 

och det samtidigt skapas en nedåtgående spiral i utvecklingen hos de som upplever 

svårigheter, som genom att undvika läsning, så ökar klyftorna mellan dessa elevers 

kunskapsnivåer allt mer över tid.  

Det finns ett antal bakomliggande orsaker till läs- och skrivsvårigheter som utgår ifrån olika 

nivåer. Myrberg framhåller fyra definierbara källor till problematiken: skolsystemet, språkliga 

faktorer, familj och individ. Inom skolsystemet påverkas läs- och skrivsvårigheternas 

utbredning av en mängd faktorer som exempelvis omfattar läroplaner, arbetsmiljö, 

lärarkompetens och klasstorlek. Lärarnas kompetens framhävs som den inflytelserikaste 

faktorn gällande utvecklingen av elevers läs- och skrivförmåga.  

Myrberg beskriver även ett antal olika faktorer som påverkar förmågorna. Under språkliga 

faktorer, menar Myrberg, påverkar skillnaderna i talat och skrivet språk, även kallat den 

lingvistiska distansen. Exempelvis är det enklare för finska barn att lära sig läsa och skriva då 

deras skriftspråk och talspråk ligger närmare varandra fonologiskt än i det svenska språket.  

Inom familjen påverkar faktorer som i hur stor utsträckning skriftspråket är närvarande i 

hemmet, vilken tillgång som finns, vilka attityder som familjemedlemmar har till läsning och 

vilka möjligheter som finns att stödja läs- och skrivutveckling. Det finns samband mellan 

tidigare läs- och skrivsvårigheter inom familjen och barns svårigheter inom området. 

På den individuella nivån kan källor till svårigheterna finnas i egenskaper som är förvärvade 

genetiskt. Hörselproblem, ADHD och språkstörningar är exempel på genetiskt betingade 

faktorer som medför att risken för att senare i livet utveckla läs- och skrivsvårigheter är större. 

(Myrberg)     
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Det finns inom den specialpedagogiska forskningen ingen gemensam och allmänt accepterad 

definition av läs- och skrivsvårigheter.2 Skillnader brukar göras i om det rör sig om 

diagnosticerbara specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eller inte. Vi kommer i studien 

inte göra någon åtskillnad av detta slag utan använda begreppet läs- och skrivsvårigheter som 

ett paraplybegrepp under vilket alla former av svårigheter kan inräknas.  

De mål som eleven ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret gällande läsning och 

skrivning i ämnet svenska lyder för närvarande:  

– kunna läsa till åldern avpassad skönlitteratur från Sverige, Norden och från andra länder samt saklitteratur och 

tidningstext om allmänna ämnen, kunna återge innehållet sammanhängande samt kunna reflektera över det, 

– kunna läsa, reflektera över och sätta in i ett sammanhang några skönlitterära verk och författarskap med 

betydelse för människors sätt att leva och tänka, 

– kunna skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt samt tillämpa skriftspråkets normer, både vid 

skrivande för hand och med dator, (Skolverket, SKOLFS: 2000:135) 

Vi har valt att i studien omfatta alla elever som riskerar att inte uppnå dessa mål.   

2.2.3 Lärarens roll  

Christer Stensmo (1997) har för lärare av idag ställt upp ett minimum av tre kompetenser som 

varje lärare bör besitta. Det första är ämneskompetens som precis som det låter omfattar 

nödvändiga kunskaper som begrepp, fakta, teorier och forskning inom ämnesområdet. Det 

andra är didaktisk kompetens vilket innebär att kunna planera, genomföra och utvärdera 

undervisning. Det tredje är ledarkompetens. Den kompetensen innebär att kunna organisera 

och leda skolklassen som kollektiv. Det omfattar frågor om disciplin, ordning, elevomsorg 

men även att individualisera elevers arbete och deras lärande. (Stensmo) Det är således under 

ledarskapskompetensen som lärarens bemötande av den enskilda eleven förmåga att 

individualisera deras lärande framkommer.  

Det finns även forskning som behandlat vad som händer i situationer då lärare möter 

avvikelser från den egna uppfattningen av skolans normer:     

Att lärare möter normbrottets och lidandets faktum är inte konstigt. De är verksamma inom en 

obligatorisk institution, de har relativt långvariga relationer med sina elever och de interagerar med en 

skolklass, vilket är en socialt sett homogen fond mot vilken individuella avvikelser framträder tydligt. Det 

finns alltså en institutionell grund för detta lärarens möte med det normbrytande och/eller lidande 

                                                           
2
  Jämför med diskussionen i bl.a. Frisk, (2007), s.66; Gustafson, (2000) s.28 samt Krüger, (1998), s.7 
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skolbarnet. Samtidigt inkluderar inte idealbilden av skolan lidandets och normbrottets närvaro. Tvärtom 

kan dessa inslag uppfattas som något främmande; de kan förhindra snarare än aktualisera det som 

uppfattas som det egentliga arbetet. (Landahl, 2006, s.215)   

Citatet ur Landahl är egentligen slutsatser dragna av författarens studie av lärarens fostrans- 

och omsorgsarbete under 1900-talet. Man kan dock utan svårighet se att de flesta former av 

avvikelser och normbrott åtföljs av samma tankemönster och byter man, som i vårt fall ut 

begreppen mot läs- och skrivsvårigheter blir innebörden av slutsatserna desamma. Landahls 

studie pekar ut en ambivalens i lärarrollen där han hävdar att lärare kan ha uppfattningen att 

somliga arbetsuppgifter befinner sig utanför deras kompetensområde, men de upplever ändå 

ett moraliskt ansvar för uppgifterna.   

Läraren skall enligt riktlinjerna i skolverkets läroplan: 

- utgå från varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 

- stärka elevens vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,  

- stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter, (Lpo 94, s.12)  

Dessa riktlinjer är desamma i den nya läroplanen (Lgr 11). De två förstnämnda kriterierna 

gäller inte särskilt för elever med läs- och skrivsvårigheter utan i all undervisning och för alla 

elever. Lärarens roll att i sitt agerande stärka elevens vilja och tillit är en viktig del av 

läraruppdraget. Krüger (1998) uttrycker lärarens roll som central. För varje inlärningssituation 

är lärarens arbetssätt och människosyn viktiga faktorer som påverkar resultatet. Krüger menar 

att lärarens handlingsmönster både kan underlätta och försvåra processen att lära sig läsa och 

skriva för eleverna. En utsaga som gäller samtliga elever men i än större grad för de elever 

som upplever svårigheter.  

2.3 Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen redovisas här i en tematisk ordning som börjar med arbeten av större 

omfattning och bredd inom forskningsfältet. Därefter flyttar vi oss efterhand ner till andra 

studier som ligger allt närmare vår egen undersökning. Till förmån för denna utformning 

frångår vi den kronologiska ordningen.   

Läsandets och skrivandets betydelse i vårt samhälle av idag lyfts fram i Cecilia Nielsens 

(2005) avhandling Mellan fakticitet och projekt – Läs- och skrivsvårigheter och strävan att 

övervinna dem. Avhandlingen bygger på nio fall av personliga upplevelser av läs- och 
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skrivsvårigheter som studerats utifrån en livsvärldsfenomenologisk ansats, främst enligt 

Göteborgstraditionen, som lägger stor vikt vid att framhäva att varje individs handlande och 

erfarenhet i den egna livsvärlden är unika. Människan är subjekt i en levd värld och kan bara 

förstås i detta sammanhang.  

Nielsen syftar med sin studie till att öka förståelsen för enskilda personers upplevelser och 

bemötande av svårigheter i att lära sig läsa och skriva, såväl i skola som i ett vidare 

samhällsperspektiv. Studien visar att människor skapar rum runt sitt läsande och skrivande i 

den fysiska miljön där exempelvis skrivbord, köksbord och fåtölj kan vara olika typer av rum 

som används vid olika typer av läsning. Rummet, eller shelter som Nielsen benämner det, kan 

även skapas av den egna kroppen och ju större svårigheter man bemöter i texten, desto 

viktigare upplevs rummet som stöd för koncentrationen.  

Även egen tid är en faktor av avgörande betydelse för hur den upplevda svårigheten med 

läsande eller skrivande kan uppfattas. Den egna tiden hamnar ofta i konflikt med den 

gemensamma tiden som kan bestå av schematid och klassrumstid. Oftast har den 

gemensamma tiden företräde vilket leder till att tiden inte räcker till för den som inte är 

tillräckligt snabb.  

Nielsens studie komplicerar även tidigare forskningsresultat som visat att människor med läs- 

och skrivsvårigheter bär med sig dåligt självförtroende från de svårigheter de bemött i skolan, 

exempelvis att de upplevt sig nedvärderade av elever och lärare, vilket påverkat deras 

framtida val inom utbildning och yrken. Självbilden, menar Nielsen, är klart sammanlänkad 

med läs- och skrivsvårigheterna, men att orsakerna till detta inte enkelt kan beskrivas. Snarare 

är det en mängd varierande förhållanden som sammanvävs till de unika förutsättningar med 

vilka var och en bemöter skriftspråket.   

Ulf Sivertun (2006) har i sin avhandling (Special)pedagogik och social utslagning tagit upp 

diskussionen kring vilka möjligheter det finns att uppnå samförståndslösningar inom skolan 

för ”svagare” elevers livs- och kommunikationsförhållanden. Studien syftar till att genom 

analys och diskussion om vad skolpersonal säger om kulturell och social problematik, samt att 

genom tester utveckla solidariska och demokratiska arbetsmetoder, motverka social 

utslagning inom skolan.  

Avhandlingen bygger på resultat ifrån två projekt och analysen av dessa resultat ger att 

Sivertun hävdar nödvändigheten i att lyfta etiska diskussioner runt klassamhället. Han menar 
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att det är skillnader mellan ideologi och praktik inom skolan och att skolpersonal som 

argumenterar för en inkluderande skola på ett ideologiskt plan, i praktiken kan tvingas till att 

kämpa för att behålla segregerande verksamheter. Handlandet är strategiskt framför 

förståelsebaserat. 

Sivertuns undersökningar belyser även problem med den deliberativa etiken, som exempelvis 

Habermas förespråkar genom brukandet av kommunikativa samförståndshandlingar mellan 

samhällsmedborgare, vilket frekvent används inom pedagogiken idag. Dessa tar inte hänsyn 

till samhällets ökande ojämlikheter. Inom det svenska utbildningssystemet förekommer enligt 

Sivertuns undersökningsresultat ojämlika villkor på ekonomiska, sociala och kulturella plan 

som behöver förändras. Sivertuns förslag till pedagogiskt alternativ kallas perspektivisering, 

genom vilket han vill bredda bilden av problem och möjliga lösningar genom att öppna upp 

för kritisk granskning utifrån fler aktörer och kunskapsintressen med varierande 

uppfattningar, kunskaper och bakgrund.  

Mer konkret inriktat på lärarnas roll går Maj Arvidsson (1995) med sin avhandling Lärares 

orsaks- och åtgärdstankar om elever med svårigheter.  Där utgår hon ifrån enkätsvar för att 

studera lärares tänkande om elevers problem som hon menar nästan uteslutande bygger på 

avsiktliga och reflekterande överväganden. Arbetets syfte överensstämmer till stor del med 

titeln, ”…att undersöka lärares föreställningar om elever med svårigheter och vad lärare 

tänker om orsaker till svårigheter och hjälp till dessa elever.” (Arvidsson, s.123) Urvalet till 

studien var har skett på 12 skolor i ett sydsvenskt län där både rena lågstadie- eller 

högstadieskolor samt skolor med båda stadierna sammankopplade ingick.  

Resultaten sammanfattas som att lärarnas svar kan i både orsaker och åtgärder kategoriseras 

inom fyra områden: ”handläggningsfrågor”, ”system”, ”elev” samt ”läraren” varav den 

sistnämnda kategorin även innefattar undervisningssituationen. Lärarna kunde i 

undersökningen ange flera orsaker och i första hand valde de att placera sig själva och 

undervisningssituationen som problemorsak, följt av ”eleven” och om tre orsaksförklaringar 

uppgavs var ”systemet” vanligast att uppge i tredje hand. Lärarna hade som regel lättare att 

uppge orsaker än att ge förslag på lämpliga åtgärder för elevernas svårigheter. En intressant 

uppdelning inom lärarkårens tänkande finner hon även i att lärare på låg- och 

mellanstadienivå oftare tänker i lärartermer medan högstadielärare tenderar att tänka i 

systemtermer.  
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Undersökningar som Arvidssons är något av en färskvara och även om sexton år generellt sett 

inte kan betraktas som lång tid inom forskningsvärlden så har det inom skolan, 

utbildningsvetenskapen och den specialpedagogiska forskningen skett en hel del förändringar. 

Frågan om formuleringen av elever i eller elever med svårigheter (Persson, 1998) har varit 

uppe till debatt och viss fokusförändring har skett sedan Arvidssons avhandling slutfördes. 

Arvidsson väljer benämningen med själv men hon tar upp en diskussion om den vetenskapliga 

fokusändringen från individ till miljö och hur man i skolvärlden under perioder skiftat 

benämningen av elever från elever med svårigheter till elever med särskilda behov vilket är en 

liknande typ av debatt som fördes med likvärdigt syfte, att undvika stigmatiserande 

benämningar av eleven.          

Det har även författats ett par mindre uppsatser som inom fältet i slutet av 90-talet som 

avhandlar frågeställningar som ligger relativt nära de vi själva undersökt.    

Marianne Krüger (1998) har i sin D-uppsats Lärarrollen i arbetet med elever som har läs- och 

skrivsvårigheter: en intervjustudie med 10 lärare om kunskapsförmedlaren, stimulans 

givaren, föräldern och mångsysslaren undersökt hur lärare som arbetar med elever som har 

läs- och skrivsvårigheter ser på sin yrkesroll. Undersökningen genomfördes på en skola med 

en särskilt bildad grupp som enbart arbetade med dessa elever. Studiens tar utgångspunkt i 

Kýlens helhetssynsmodell. Den innebär att man för att förstå en människa i varje situation 

måste känna till sociala och fysiska aspekter i personens miljö, samt psykologiska och 

biologiska aspekter hos personen. Studien har ett brett syfte och vill ge svar på vilka 

bakgrunder och erfarenheter som lärarna hade, hur de ser på de egna relationerna till 

skolledning, kollegor, elever och föräldrar, visa vad för metodik och arbetssätt de använder i 

arbetet med eleverna, samt vilken syn lärarna har på verksamhetsstyrande ramar som läroplan, 

måldokument, organisation och arbetsmiljö.  

Krüger presenter sitt resultat i form av fyra lärarprofiler som hon benämner 

kunskapsförmedlaren – den traditionellt arbetande läraren, stimulansgivaren – som vill föra 

dialog kring lärprocessen och stimulera eleven att söka sin egen kunskap, Föräldern – som 

övertagit rollen som förälder och mångsysslaren – som ser sig som den som måste göra allt på 

skolan. Krüger är av uppfattningen att lärarna på den undersökta skolan delar en gemensam 

syn och uppträder som men enhetlig grupp gällande undervisningens prioriteringar och i 

kontakter med elever och föräldrar. De skiljer sig åt i genom att ha större eller mindre drag åt 

någon av de profiler hon beskiver. En slutsats som i studien dras är att lärare uppskattar 
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samarbetet med personer med varierande kompetenser eftersom det är utvecklande för dem 

själva och underlättar problemlösning.  

Ylva Kjerstadius & Laila Eriksson (1998) har i sitt examensarbete Lärares uppfattning om 

Dylexi/specifika läs- och skrivsvårigheter: förekomst, orsaker, åtgärder genomfört en 

enkätundersökning bland lärare och speciallärare verksamma vid 12 låg- och 

mellanstadieskolor. Syftet är, som titeln antyder, att ge en bild av de uppfattningar lärare har 

till dyslexi/specifika läs- och skrivsvårigheter, vilka åtgärder som tas i för att hjälpa elever 

med dessa svårigheter och även jämföra studiens resultat mot rådande teorier. 

Undersökningen visar att lärare tidigt klarar identifiera de elever som har läs- och 

skrivsvårigheter men eftersom de i de flesta fallen inte själva kartlade elevens svårigheter 

saknar de förutsättningar för att bistå eleven med lämpligt hjälp. Om lärarna inte kan förmå att 

förstå svårigheterna hos den enskilda eleven och individualisera undervisningen skapar det 

svårigheter för eleven att förstå syftet med och påverka den egna inlärningen. Eleven riskerar 

då att acceptera den rådande situationen och ge upp tron på möjliga förändringar. Det 

konstateras att lärarens förhållningssätt är avgörande för motivationen hos elever som har läs- 

och skrivsvårigheter.   

Trots att studien skiljer sig på ett stort antal punkter från vår egen studie, såsom att den 

inriktar sig på dyslexi/specifika läs- och skrivsvårigheter och på lärare verksamma på låg och 

mellanstadienivå finner vi det relevant att lyfta fram den eftersom vi anser att den kan ge en 

betydande jämförelsegrund för våra egna resultat. Vi anser att det alltid är intressant att se på 

delar både var för sig och i ett sammanhang.        

2.4 Teoretiska utgångspunkter 

Ett verktyg vi valt att ta stöd av i vår analys är de tre traditioner av tänkande och forskning om 

inlärningssvårigheter som David Skidmore (2004) identifierat i Inclusion – the dynamic of 

school development. De är i grunden olika paradigm inom den specialpedagogiska 

forskningen som Skidmore framhäver. Med Skidmores tre paradigm kan vi ställa studiens 

resultat i belysning av den specialpedagogiska forskningen. Att applicera perspektiv av det 

här slaget på ett annat forskningsområde än vad de ursprungligen är avsedda att beskriva kan 

vara ett problem om inte forskningsområdenas förutsättningar är kompatibla med varandra. I 

vårt fall är valet dock inte av komplicerad karaktär. Den specialpedagogiska forskningen och 

paradigm inom den överensstämmer och styr som regel även den bild av läs- och 

skrivsvårigheter som är förhärskande i hela skolväsendet. 
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Den första traditionen är det medicinsk-psykologiska paradigmet som grundar sig i medicinsk 

och psykologisk forskningstradition under 1930 och 40-talet. Arbeten inom den traditionen 

placerar ursprunget för inlärningssvårigheter i tillstånd av neurologiska eller psykologiska 

brister hos barnet. Författare inom traditionen har anammat positivistiska ståndpunkter som 

empiriska tester i form av fältstudier för att testa hypoteser. Inom forskningen ligger mycket 

av anhängarnas fokus på att förbättra de instrument som används för att underlätta 

diagnosticerande av olika tillstånd eller syndrom. Det har inom traditionen identifierats en 

mängd olika syndrom och antalet fortsätter att växa. Ett par av de mer välkända syndromen är 

exempelvis Attention Deficit Disorder (ADD) och Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

(ADHD). (Skidmore, 2004)  

Cecilia Nielsen (2005) beskriver detta traditionsperspektiv som en mikronivå. Eleverna ses 

enligt det perspektivet på som att de själva är bärare av svårigheter, Elever med svårigheter. 

Som specialpedagogiskt forskningsperspektiv har enligt Nielsen traditionen varit 

dominerande historiskt sett och är fortfarande den vanligaste.    

Den andra av Skidmores (2004) definierade traditioner är det sociologiska paradigmet. Denna 

tradition sprang upp ur 1980-talets nyfunna intresse inom specialpedagogisk forskning som 

var sociologiskt orienterad och fick fort en stabil position inom forskningsfältet. Denna 

tradition är inte så enkel att definiera en gemensam linje inom, men Skidmore menar att ett 

dominerande perspektiv går att urskilja som strukturalistisk eller neo-marxistisk sociologi. 

Författare inom den sociologiska traditionen är kritiskt till den psykomedicinska traditionens 

sorteringsmekanismer och menar att de stöder redan existerande sociala olikheter och skapar 

alternativa utbildningsspår med lägre status genom att dela skolsystemet i delarna vanlig och 

special. Inom det sociologiska paradigmet vill man undvika denna segregering eleverna 

emellan och man ser en potentiell skada i att diagnosticera elever då det kan vara 

stigmatiserande. Sally Tomlinson (1982) anser att segregeringen är ett sätt att undanhålla de 

elever som ses som problematiska från den normala undervisningen så att det inte uppstår 

störningar för de elever som tillhör den av samhället normerande kategorin. Det finns, enligt 

henne, inga pedagogiska argument för uppdelningen i normativ och icke-normativ 

elevkategori. Hon ställer sig därför frågan om vilka elever, ur ett sociologiskt perspektiv, 

tillhörande vilken social klass och bakgrund som sorteras i den icke-normativa kategorin.   

Nielsen (2005) menar att perspektivet inom denna tradition ligger på en makronivå, individen 

placeras i ett samhällsperspektiv där samhällets krav är normerande för vad som är avvikande. 
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Vilka brister som får en individ att framstå som avvikande i en kultur är inte detsamma i en 

annan kultur. I dagens svenska samhälle är kraven på läs- och skrivfärdighet större än de 

någonsin varit tidigare i historien och eventuella svårigheter uppfattas som brister medan 

exempelvis att vara omusikalisk inte uppfattas på samma sätt.  

Den kritik som framförs mot det sociologiska paradigmet pekar på att de argument som 

framförts inom denna forskningstradition är abstrakta och hypotetiska till sin karaktär. I 

grunden är det sociologisk teori överflyttad till specialundervisningen utan empiriskt stöd och 

att den därmed inte är att betrakta som representativ. (Skidmore, 2004) 

Den tredje traditionen som Skidmore identifierat är det organisatoriska paradigmet som 

framkom under slutet av 1980-talet i USA. Ursprunget var funktionalistiska tankebanor och 

inom detta paradigm identifieras inlärningssvårigheters ursprung till skolans organisation och 

föreslår att skolan omstruktureras för att lösa bristerna i systemet. Fokus ligger alltså på ett 

institutionellt plan. Skolan bör vara anpassad att bemöta undervisningsbehoven hos samtliga 

elever. Forskning som bedrivs inom traditionen fokuserar på den påverkan som kan ske ur 

skol- och klassrumsnivå, dvs. de faktorer som utbildarna kan påverka.   

Även den kritik som riktats mot det organisatoriska paradigmet pekar på att den bygger på 

teoretiska modeller som är anpassade till andra forskningsfält. Skidmore menar även att det är 

en stor svaghet att det inte framkommit vilka organisatoriska förändringar som egentligen 

förespråkas. De frågor som ställs lämnas därmed obesvarade.    

Det framhålls av Nielsen (2005) att det institutionella perspektivet med inkluderande 

undervisning, där man väljer att se som att problem uppstår i mötet mellan individuellt unika 

förutsättningar som varje elev bär med sig och de krav som ställs genom skolans 

organisatoriska förutsättningar, synliggjordes redan under 1970-talet i Sverige. I det 

perspektiv som betecknas som mesonivå talar man idag om elever i svårighet och att det är 

genom skolan som goda förutsättningar för dem att lyckas skapas.         

Att dra avgränsande linjer mellan de tre perspektiven låter sig inte enkelt göras och de bör 

därför ses som vägledande i våra diskussioner mer än att de är avgränsade kategoriseringar 

som vi sorterar in svar i. Skidmore (2004) poängterar tydligt att det inte är hans avsikt att 

hävda att all forskning som skett inom fältet kan klassas in under dessa paradigm eller för den 

delen att skillnaderna mellan dessa är strikt avgränsade och att författare inom ett paradigm 

skulle vara överens. Värdet hos sina paradigm beskriver han enligt följande: 
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I would suggest, however, these paradigms have a certain subtantive validity, inasmuch as each 

can be seen to draw upon a distinct theoretical framework, whose origins lie in indipendent 

research in cognate fields; typicall, therefore, writers working within one of the paradigms hold 

many elements of vocabulary, research design and reporting procedure in common. (Skidmore, 

s.1) 

Fortsättningsvis kommer de tre paradigmen i tur och ordning refereras till som: Det 

medicinsk-psykologiska-, det sociologiska- och det organisatoriska paradigmet.  

Bengt Persson (1998) menar att det är vanligt att flera av paradigmen (medicinsk-

psykologiska, sociologiska och organisatoriska) samtidigt företräds med varierande grad av 

öppenhet vid skolor. Historiskt sett, menar han, att paradigmen var för sig har visat sig 

otillräckliga eftersom de förenklar det komplexa forskningsområde som specialpedagogiken 

är. Utifrån sin egen forskning förespråkar han ett relationellt perspektiv som utgångspunkt för 

kommande specialpedagogisk forskning vilket tar hänsyn till individ-, institutions- och 

samhällsnivå. I förhållande till Skidmores perspektiv motsvaras de nivåer Persson tar upp av 

det medicinsk-psykologiska- (individ), organisatoriska- (institution) samt det sociologiska 

paradigmet (samhälle).    
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3. Metod 

I resultatredovisningen och analysen används till viss del en hermeneutisk ansats. Enligt Patel 

och Davidsson (2003) betyder hermeneutik tolkningslära. Inom hermeneutiken studerar, 

tolkar och försöker man förstå grundförutsättningarna för den mänskliga existensen. Alvesson 

och Sköldberg (2008) skriver att den hermeneutiska cirkeln och spiralen är två centrala delar i 

hermeneutiken. Den hermeneutiska cirkeln innebär att en del endast kan förstås om den sätts i 

samband med helheten och tvärtom, att helheten endast kan förstås genom delarna. I vår 

undersökning kan intervjuerna ses som delar som förstås utifrån bakgrunden. Samtidigt som 

intervjuerna kan utgöra en helhet som ställs mot bakgrundens delar. Likaså är varje 

intervjufråga en del av den totala intervjun, som bildar helheten och varje intervju en del av 

den totala mängden intervjuer. När delarna ställs mot helheten och tvärtom skapas en djupare 

förståelse för det som undersöks, vilket även den hermeneutiska spiralen ger. Den 

hermeneutiska spiralen handlar om förförståelse. Forskaren har en förförståelse kring det som 

undersöks. Förförståelsen gör att forskaren tolkar det som undersöks, vilket gör att forskaren 

får en ny förförståelse. På detta sätt fortsätter forskaren genom undersökningen och via 

spiralen uppnås en djupare förståelse för det som undersöks. I denna undersökning använder 

vi oss av den förförståelse vi har kring lärare, elever samt läs- och skrivsvårigheter då vi 

tolkar de forskningsresultat som fåtts fram.    

Den kvalitativa intervjun är den lämpligaste metoden för att få fram uppfattningar kring 

orsaker till läs- och skrivsvårigheter. Intervjun ger en djup förståelse för olika uppfattningar 

och deras grunder, medan ett bredare svarsunderlag (typ enkäter) hade givit en bättre samlad 

bild av det lärarna för fram. (Patel & Davidsson, 2003) Uppfattningarna kring svårigheterna 

blir dock mer problematiska att få fram genom enkäter då det i dessa inte finns plats för 

följdfrågor och svarsutvecklingar på samma sätt som i en intervju. Utöver enkät kontra 

intervju har även ett ställningstagande fått tas angående observation kontra intervju. Ett 

möjligt undersökningssätt hade kunnat vara att observera lärare i klassrumsmiljö. Vi är dock 

ute efter lärarnas uppfattningar och dessa får man inte fram genom observationer. 

Förutom att våra intervjuer är kvalitativa i sin karaktär är de även halvstrukturerade. Martin 

Denscombe (2008) skriver kring den halvstrukturerade intervjun. Den innebär att samma 

frågor har ställts till samtliga intervjuade personer, följdfrågor har ställts för att leda vidare 

samt för att säkerställa att likvärdiga saker täckts in. Dessutom har ungefär lika lång 

intervjutid har avsatts till varje person. Det nämnda är vad som är gemensam struktur i 
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intervjuerna. Vad som är mindre strukturerat är att en majoritet av frågorna är öppna till sin 

karaktär, svarets riktning är alltså öppen, samt att den som intervjuar manar informanten till 

att bygga ut sitt resonemang, om man finner detta nödvändigt. (Denscombe) 

3.1 Urval 

Denscombe (2008) skriver att det urval forskaren gör för sin undersökning måste vara logiskt. 

Två typer av urval lyfts fram, ett representativt urval samt ett urval med utgångspunkt i 

särskilda kännetecken. Den första typen av urval anses vara lämpligast vid kvantitativa 

undersökningar. Den andra vid kvalitativa undersökningar, där ett djup prioriteras framför 

bredd. (Denscombe) De personer som intervjuats i denna undersökning är åtta lärare i 

teoretiska ämnen på högstadieskolor i en västsvensk kommun. Att vi valt just denna grupp 

lärare beror på att vi själva varit ute på högstadieskolor där vi mötts av olika typer av 

uppfattningar om läs- och skrivsvårigheter. Vi föreställer oss att lärarna i de teoretiska 

ämnena på högstadiet på ett annat och mer jämnt fördelat sätt utsätts för de utmaningar det 

innebär med elever som har läs- och skrivsvårigheter än lärare i praktiska ämnen och lärare på 

gymnasiet, där klasserna är mer homogena. De intervjuade lärarna har allt från sex till 38 års 

yrkeserfarenhet och av de åtta är fyra stycken kvinnor och fyra stycken män. Vi har dock inte 

för avsikt att göra en undersökning ur ett genusperspektiv, därför fyller den jämna 

könsfördelningen inget särskilt syfte. 

3.2  Datainsamlingsmetoder 

Intervjufrågorna utgår ifrån fyra olika frågeområden. Lärarnas uppfattningar kring elever som 

har läs- och skrivsvårigheters självförtroende kontra prestation, hur lärarens bemötande 

påverkar eleverna, huruvida problematiken är ett klassproblem (klass som i samhällsklass) 

samt om de intervjuade lärarna känner att de har kompetensen som krävs för att möta läs- och 

skrivsvårigheter. Utifrån dessa arbetsområden har 12 stycken frågor författats (se bilaga 1).  

3.3 Procedur 

De intervjuade lärarna har i ett första skede kontaktats via e-post eller telefon. Om de har varit 

intresserade av att deltaga i vår undersökning har de via ett informationsbrev, innan påbörjad 

intervju, delgivits information kring undersökningen samt att de uppgifter de lämnar kommer 

att behandlas konfidentiellt. Dessutom har det klargjorts att deltagandet från 

intervjupersonerna är helt frivilligt samt att de har rätt att avbryta sin medverkan när som 



24 

 

helst. All information som samlats in har endast använts i forskningsändamål. Allt i enlighet 

med de krav som måste uppfyllas när det gäller individskydd inom forskningen enligt 

Vetenskapsrådet (2011).  Intervjupersonerna har intervjuats individuellt och i avskildhet samt 

av samma person, med den andra av oss som bisittare. Enligt Patel och Davidsson (2003) kan 

det varav en fördel att vara två vid intervjutillfället. Förr oss var detta viktigt då vi 

tillsammans kunde kontrollera att vi vid varje intervju lyckats få fram det som syftats samt att 

vi uppfattat svaren på samma vis. Intervjuerna är inspelade på band och har därifrån 

transkriberats. I resultatpresentationen har de intervjuade lärarna fått pseudonymer.  

Inledningsvis är frågorna allmänt hållna kring ”elever”. På detta sätt leder vi inte de 

intervjuade personerna genom frågorna. De intervjuade lärarna kommer dock in på bland 

annat elever som har läs- och skrivsvårigheter per automatik. Bland de 12 frågorna finns både 

öppna frågor (sju stycken) och mera slutna (fem stycken). Intervjusituationen innebär dock att 

de flesta lärarna utvecklar svaren genom att antingen svara ”Ja, men...,” ”Nej, men...” eller att 

de avslutar med ”...därför tycker jag si eller så”. Skulle de intervjuade lärarna inte utveckla i 

den grad vi önskar har följdfrågor ställts. Det finns en poäng med att man får ett rakt svar 

genom de slutna frågorna. Det blir då enklare att förhålla svaren till de olika perspektiven (se 

nedan). Fråga fyra kan ses som ledande i sin karaktär: Hur ser du på att framföra kritik till 

elever? När du delar ut kritik, lägger du då vikt vid det som eleven behöver förbättra eller vid 

att berömma det som eleven redan gör bra? Här ställs dock den första, icke ledande delen av 

frågan för sig i ett första skede, innan den intervjuade läraren leds in på ämnet genom den 

andra delen av frågan. Detta för att få reda på hur kritik framförs till elever som har 

svårigheter. I den tolfte och avslutande frågan får de intervjuade lärarna svara på om de anser 

att läs- och skrivsvårigheter är ett problem som finns hos eleven själv, om det är ett 

skolproblem, eller om det är ett samhällsproblem. Detta för att vi ska kunna jämföra 

intervjupersonens svar på de tidigare frågorna med deras egen uppfattning. Svaren har sedan 

förhållits till tre kategorier efter närhet till Skidmores (2004) tre forskningsperspektiv. Bill 

Gillham (2008) tar upp en risk med intervjun som metod. ”Människor har aldrig mer fel om 

sig själva än när de talar uppriktigt och från hjärtat.” (Gillham, 2008, s. 24) Det finns alltså en 

risk att den intervjuade personen tror att han eller hon talar sanning, men i själva verket säger 

det som de förväntas svara. Vi har dock upplevt att vi fått uppriktiga svar på frågorna då de 

intervjuade lärarna inte tvekat att ge sig i kast med resonemang som de möjligen skulle kunna 

uppleva som obekväma. Mycket av detta hänger troligen ihop med att de garanterats 

anonymitet inför intervjun.  
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3.4 Databearbetning 

De transkriberade intervjuerna har närlästs ett antal gånger. Detta för att kunna urskilja 

mönster i materialet, både avvikelser och likheter inom en intervju och mellan de olika 

intervjuerna. I enlighet med Gillham (2008) har intervjuerna kortats ned genom att identifiera 

det substantiella innehållet. De orsaker som utrönts kring läs- och skrivsvårigheter i fråga tolv 

har placerats i förhållande till de olika paradigmen: medicinsk-psykologiska (individen), 

sociologiska (samhället) och organisatoriska (skolan). Sedan har det undersökts om det 

funnits diskrepans eller ej mellan svaret i fråga tolv och de övriga svaren. 

3.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Patel och Davidsson (2003) skriver att validitet är ett mått på om det som syftas i arbetet 

också är det som undersökts. I vårt fall handlar det om att anpassa intervjuschemat efter syftet 

så att vi verkligen får fram de intervjuade personernas uppfattningar kring orsaker till läs- och 

skrivsvårigheter. Patel och Davidsson (2003) framför att det är viktigt för validiteten att 

forskaren är medveten om och reflekterar över de val man gör i hanteringen av sitt 

forskningsmaterial. Detta har vi gjort då intervjuerna transkriberades. Det kan vara frestande 

att med punkter, kommatecken och bisatser göra intervjun mer tydlig än vad den egentligen 

är. Gör man detta riskerar dock materialets innehåll att förändras. Därför ska det undvikas. 

Dessutom bör transkriberingen ske i så tät anslutning som möjligt till intervjutillfället. För att 

ytterligare säkerställa validiteten har vi försökt att vara så noggranna som möjligt med att 

beskriva det vi gjort. Detta är något som även går ihop med reliabilitet. Har undersökningen 

en hög reliabilitet skall den kunna göras igen med samma resultat. Vår studie är kvalitativ och 

det är rimligt att anta att det inte går att få exakt samma resultat vid ett upprepat försök. Vi har 

dock eftersträvat att ge intervjupersonerna samma förutsättningar inför intervjuerna för att på 

så sätt få samma utgångspunkt utifrån varje enskilt svar på frågorna. För att säkerställa 

reliabiliteten ytterligare har vi varit två vid intervjutillfällena så att vi kunnat jämföra utfallet 

mellan oss. Generaliserbarhet är att det resultat som erhållits kan generaliseras från den 

studerade gruppen till större population. Enligt Patel och Davidsson (2003) kan 

generaliserbarheten upplevas som problematisk i kvalitativa undersökningar. En kvalitativ 

undersökning kan däremot leda till förståelsen av ett fenomen samt olika variationer som detta 

uppvisar i förhållande till sin kontext. Generalisering kan då göras till andra snarlika 

situationer. Gillham (2008) menar att den information som ges på ett visst ställe under en viss 
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tid kanske ser annorlunda ut vid olika tillfällen och på olika platser, men att den ändå kan vara 

tillämpningsbar i större sammanhang. 
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4. Resultat och analys 

4.1 Metoddiskussion 

Även om intervjun är den lämpligaste metoden för att undersöka djupare uppfattningar hos 

människan innebär det inte att det inte finns problematik med metoden. Alvesson och 

Sköldberg (2010) skriver att man inte kan ta människors förmåga att beskriva sin inre 

verklighet eller sina yttre förhållanden för given. Det som människor säger i intervjuer, men 

även i vardaglig interaktion kan skilja sig från det de egentligen tycker. De skriver även att 

attityd och beteende inte alltid hänger ihop särskilt väl. Dessutom kan man sätta frågetecken 

för om människor har entydiga och bestämda uppfattningar, värderingar och attityder som 

kommer till uttryck i utsagor. Detta kan vara en svaghet i intervjun som metod. Samtidigt 

upplever vi som tidigare skrivet de intervjuade lärarna både som öppna och ärliga i sina svar. 

Bland annat med tanke på de omfattande svar vi fått där de inte tvekat över att ge sig i kast 

med även mer obekväma spörsmål.     

4.2 Lärares uppfattningar om orsaker till läs- och skrivsvårigheter. 

Ingen av de intervjuade lärarna i vår studie har givit uttryck för att orsaker till läs- och 

skrivsvårigheter kan urskiljas enbart på en nivå. Orsaker, i större eller mindre omfattning, som 

anges utifrån deras egen uppfattning återfinns i minst två och oftast alla tre nivåer eller 

paradigm enligt Skidmores forskningsperspektiv. Trots att flera orsaker kan ha uppgetts som 

berör olika paradigm i förhållande till Skidmores forskningsperspektiv förekommer det i de 

flesta fall övervikt i argumentationen för en av orsakerna som drar åt ett perspektiv.  

Fyra av de intervjuade lärarna (Anna, Arne, Bo och Carl) argumenterar främst för orsaker 

som kan relateras till det sociologiska paradigmet (samhälle). Två av dessa fyra lägger i sin 

argumentation tyngd vid aspekten avsaknaden av samhällsekonomiska resurser för att bemöta 

de problem som kan uppstå i mötet med ett allt mer textbaserat samhälle. ”Men de pengarna 

säger ju kommunen att dem inte har fast att de är skyldiga att ställa upp med dem.” (Carl, 

lärare Hi, Eng) ”…om man inte är beredd att ge de resurser som behövs så blir det därefter.” 

(Arne, Sv, SO)   

Den tredje läraren argumenterar främst för en resursbrist av en annan art:  

…det är ett samhällsproblem på så vis att lågstadielärarna inte har den gedigna utbildning i läs- 

och skrivutlärning som de hade förr. För då var dem duktiga, alla som var lågstadielärare, som tog 
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emot barnen, hade utbildning i hur man lärde eleverna att läsa och skriva och det har ju inte alla 

längre. (Anna, lärare Ty, Eng, Spa)    

Detta är den enda intervjuade läraren som för fram argumentation för att bristande resurser i 

lärarkompetens i tidigare åldrar skulle vara en orsaksgrund till läs- och skrivsvårigheter. Men 

uppfattningen finner visst stöd i påpekanden som gjorts inom forskning för läs- och 

skrivsvårigheter om vikten av tidigt upptäcka svårigheter och anpassa undervisningen för 

eleven. Nielsen (2005) skriver exempelvis om hur tidiga misslyckanden ofta ger upphov till 

en ond cirkel av hämmande karaktär där brister i läs- och skrivutvecklingen ger upphov till ett 

besvärligt och långsamt lärande. Prestationerna i alla skolämnen blir efterhand lidande av en 

sådan negativ utvecklingscirkel och det är därför av stor vikt att förebygga svårigheterna 

tidigt.  

Den fjärde läraren, Bo, är i grunden ovillig att ta ställning och framföra argument till orsaker 

men han hävdar ändå föräldrarnas och hemmets roll som framträdande. Om föräldrarna är 

ovilliga att förse barnet med textkontakt i lämplig utsträckning i hemmet skapas problem 

senare i skolan och mötet med texter. Följden blir ett beteende där texter som upplevs som 

svåra undviks till förmån för enklare läsning.3 Ingvar Lundberg (2010) bekräftar 

uppfattningens giltighet för läs- och skrivutvecklingen. Han skriver att färdighet uppnås 

genom läsning och det är därför ett stort problem, som begränsar möjligheterna att anlägga 

god läsförmåga, när barn ger upp inför svåra texter. Mängden textkontakter under hela 

uppväxten påverkar.  

Kraven från samhället på medborgares läs- och skrivförmåga är inte bara en angelägenhet 

som berör skolan utan även hemmen. Nielsen (2005) menar att det inte är och har heller aldrig 

varit den enskildes privata angelägenhet att utveckla läs- och skrivförmåga. Det är en 

skyldighet mot samhället likväl som en rättighet. Vi menar därför att det är rimligt att placera 

denna orsak i det sociologiska paradigmet då samhällets krav formar förväntningarna på 

elevens hemförhållanden.         

Två av studiens informanter (Clara och Beata) väljer att se orsaker till läs- och 

skrivsvårigheter som främst har sitt ursprung i individen själv. Grunden till läs- och 

skrivsvårigheter uppfattas i båda fallen som inneboende hos människan. Skolproblem menar 

de, i båda fallen, är en följd av och inte en orsak till problemen. Dåliga förutsättningar inom 

                                                           
3
 För mer om barn tidiga möten med skriftspråket. Se Lundberg (2010) s.30-35. 
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skolan anses däremot förstärka problemen.  Dock särskiljer sig den ena uppfattningen genom 

ett betonande av skolans ansvar ifråga om bemötande av individen:  

Man kan ju visst säga att det är ett problem som finns hos eleven själv, men det är ju ett problem 

som vi måste lösa i skolan. […] Sedan om problemet finns hos eleven själv så ska det ändå inte 

vara till elevens nackdel i skolan, det är ju vår uppgift att se till att den eleven kan bli så bra som 

bara är möjligt. […] Men grunden i problemet ligger ju hos människan från början, men sen kan 

man ju bli mer eller mindre stimulerad beroende på var du kommer ifrån. (Clara, Sv, SO) 

Problemet ses således som ett problem hos individen men skolan har som uppgift att se till så 

att eleven får ut bästa möjliga resultat utifrån sina förutsättningar. Tankarna går väl ihop med 

riktlinjerna i läroplanen som betonar att ”Alla som arbetar i skolan skall uppmärksamma och 

hjälpa elever i behov av särskilt stöd…” och ”Läraren skall stimulera, handleda och ge särskilt 

stöd till elever som har svårigheter…” (Lpo 94 s.12) Nielsen (2005) för en diskussion om läs 

och skrivsvårigheter som problem ur skolans perspektiv. Alla barn, från skiftande bakgrund 

och förförståelse möts i skolan och läraren ska möta dem på en individuell nivå. Hon 

konstaterar att problem i skolan skapas när skolans undervisning inte möter eleven på en nivå 

anpassad utifrån deras förförståelse.  

I förhållande till Skidmores perspektiv befinner sig orsaksursprung som utpekar eleven som 

problembärare odiskutabelt i det medicinsk-psykologiska paradigmet, mikronivån.  

De resterande två informanterna i undersökningen (Dan och Doris) fördelar sina argument 

jämnt över två orsaker. Deras argumentation för båda orsaker är av samma slag som de som 

förekommit hos de tidigare redovisade lärarnas uppfattningar. Skillnaden är att det inte går att 

utskilja om de lägger större eller vikt vid någon av de två orsakerna. De skiljer sig däremot åt 

inbördes i val av argument. Dan som är lärare i svenska och SO säger som en orsak att det 

ligger i människans natur att kunna läsa och skriva och ser det som en självklarhet. Det finns 

dock olika förutsättningar i eleven själv och därför tar processen bara lite olika lång tid. Han 

diskuterar som andra orsak att samhällets satsningar ifråga om ekonomiska resurser är för låg 

i förhållande till uppgiften och om det satsats mer pengar på skolan hade andelen läs- och 

skrivsvårigheter varit mindre.  

Dans uppfattningar om orsaker skiljer sig inte nämnvärt ifrån de orsaker och argument som de 

övriga lärarna redogjort för ovan. Det vore dock inte rimligt att utifrån Skidmores perspektiv 

placera hans ståndpunkter som närmast det medicinsk-psykologiska eller det sociologiska 

paradigmet. Som den diskussion som Skidmore (2004) framför, gällande gränsdragningar 
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mellan de olika paradigmen, antyder så utgörs inte dessa av vattentäta skott.4 Det är inte 

ovanligt att forskare inom det specialpedagogiska fältet rör sig i de flytande gränserna mellan 

olika paradigm och därmed kan det inte anses anmärkningsvärt att även lärare skulle kunna ha 

uppfattningar vars argument, utifrån olika orsaker, rör sig varierande åt det ena eller andra 

paradigmet, menar vi.  

Den sista läraren, Doris, uppfattar orsakerna som härrörande i eleven själv och hemmiljön. 

Inte heller hennes orsaker skiljer sig ifrån tidigare nämnda orsaker hos de övriga lärarna men 

även här finns en flytande gräns mellan de två paradigmen medicinsk-psykologiskt och 

sociologiskt dit orsaker hemmahörande hos eleven respektive hemmiljön kan placeras in. 

Hennes argumentation skiljer sig dock ifråga om placeringen av orsaker hos individen genom 

att hon ser på svårigheterna som ett handikapp som vilket annat handikapp som helst:  

För det kräver ju lite av hemmet med. Det är ju så att har du ett barn med läs- och skrivsvårigheter 

så är ju det ett handikapp precis som mycket annat och det, du skulle ju inte, eh, du skulle ju inte, 

eh, hade barnet haft ett annat handikapp så hade du säkert fixat hjälpmedel som förälder… (Doris, 

Sv, Sv2, Ty) 

Karin Zetterling-Nelson (2000) har i en studie om barn med dyslexi och specifika läs- och 

skrivsvårigheter pläderat för en liknande åsikt genom att hävda att skolan måste erkänna 

föräldrarnas ansvar för att kompensera för barnets individuella brister och skolans ansvar i att 

bistå med stöd och råd måste klargöras.             

Sammantaget kan vi utifrån studien se att fyra stycken lärare (Clara, Carl, Arne och Dan) 

redogör för olika orsaker av samhällsekonomisk karaktär där de på olika sätt argumenterar för 

att de ekonomiska resurser samhället fördelar till skolorna är otillräckliga i förhållande till de 

krav som samhället skapar på läsförmåga hos varje individ. Det är däremot inte alla inom 

denna grupp som ser uppfattar detta som den mest framträdande orsaken till utbredningen av 

läs- och skrivsvårigheter.  

Gällande elevens hemförhållanden uppfattar två lärare (Bo och Doris) det som en orsaksgrund 

för läs- och skrivsvårigheter. Det är endast Bo som är av uppfattningen att det är den mest 

framträdande orsaken. Sammantaget har därmed 6 av de 8 lärarna uppgett orsaker som kan 

härledas till det sociologiska paradigmet där samhället ses som orsaksgrund.   

                                                           
4
 Se 1.5 Teoretiska utgångspunkter 
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Det finns en relativ samstämmighet i fråga om skolans roll för läs- och skrivsvårigheter. Sju 

av de intervjuade lärarna (Doris, Dan, Carl, Clara, Beata, Bo och Arne) ger uttryck för åsikten 

att svårigheterna blir och är ett skolproblem och är även samstämmiga i att hävda skolans 

ansvar för de elever som har läs- och skrivsvårigheter. ”Man kan ju visst säga att det är ett 

problem som finns hos eleven själv, men det är ett problem som vi måste lösa i skolan.” 

(Clara), ”Och skolproblem är det då givetvis om inte vi kan tillgodose dem problemen, men 

det jobbas ju på det hela tiden.” (Bo), ”Och det är ju också ett skolproblem, naturligtvis. För 

det är vi som ska ha dem.” (Dan), ”Sen kan det ju ha förstärkts genom en dålig skolgång eller 

dåliga lärare, stökiga klasser och så och då är det ett skolproblem också.” (Beata) Det 

gemensamma i deras uppfattning är tydligt att de ser skolan som en institution dit problemet 

kommer och skolan är inte att uppfatta som en orsak till problemet. Det är viktigt att här 

beakta det faktum att samtliga lärare i studien undervisar på högstadienivå och hur detta 

förhållande påverkar deras uppfattning. Svaren hade kunnat vara annorlunda om studien gjort 

bland lärare i tidigare åldrar. Arvidsson (1995) visar i sin undersökning att lärare uppvisar 

olika sätt att tänka och olika bredd i tänkandet beroende på det sammanhang de arbetar i. Hon 

konstaterar sitt resultat att skillnaden mellan lärare i låg- och mellanstadieskolor och 

högstadielärare är signifikant. Det var mycket vanligare bland låg- och mellanstadielärare att 

se läraren som en orsak till läs- och skrivsvårigheter.      

Endast en av de åtta lärarna i vår studie (Anna) väljer att ge uttryck för uppfattningen att en 

orsak till större utbredning av läs- skrivsvårigheter är faktorer i skolan som skolmiljön:  

Men så många som nu uppvisar problem tror jag inte att det ligger hos eleven själv. Jag tror 

mycket bottnar i att det inte finns samma lugn i klassrummet, läraren har inte samma kompetens 

och det är ett oroligare klimat i skolan idag. Förr då kunde du enklare ha en elev i klassrummet 

som satt och jobbade exempelvis med att forma bokstäver. (Anna)   

Anna är ensam om att i studien ha gett uttryck för en orsak som enligt vår tolkning skulle 

ligga närmare Skidmores organisatoriska paradigm än något av de andra två paradigmen som 

varit mer frekvent förekommande.   

4.3 Att mena det man säger  

Endast 3 av de 8 intervjuade lärarna i studien uttrycker uppfattningar i andra skolrelaterade 

frågeställningar som avviker från den eller de uppfattningar om orsaker till läs- och 

skrivsvårigheter som redovisats i föregående avsnitt. Flera av dessa frågor är av mer allmän 

karaktär och förhåller sig inte specifikt till läs- och skrivsvårigheter. Antalet är alltså 
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förhållandevis lågt som kan konstateras och vad det innebär både i de fall då det inte 

förekommer och i de fall då det faktiskt förekommer avvikelser kommer vi att diskutera 

närmare i detta avsnitt.   

Det går att uttyda avvikelser i argumentationen för de orsaker som lärarna uppgivit som svar 

på en direkt fråga om vart problemen läs- och skrivsvårigheter orsakas av och när de 

diskuterar orsaker och problem av mer allmän karaktär i 3 fall. Av dessa fall är det dessutom 

endast ett fall där avvikelsen är så stor att man kan se den som motsägelsefull.  

…det kan ju naturligtvis finnas vissa svårigheter som finns hos eleven med att lära sig läsa och 

skriva. Sen kan det ju ha förstärkts genom en dålig skolgång eller dåliga lärare, stökiga klasser och 

så och då är det ju ett skolproblem också. Ett samhällsproblem blir det ju istället om vi får ut barn 

och ungdomar i samhället som inte kan läsa och skriva. Men det är inte ett samhällsproblem från 

början, det tror jag inte. (Beata)  

Beata uttrycker att orsaken står att finna på individnivå som vi skrivit avsnittet i ovan. Hon 

poängterar också att svårigheterna blir ett problem för skola och samhälle men de har inte sitt 

ursprung i samhället. I de svar som Beata uppger i de allmänna frågeställningarna nämner hon 

aldrig eleven som problemorsak utan fokuserar på hur hemförhållanden och familjestruktur 

påverkar elevers prestationer i skolan. Hon menar även att orsaker till läs- och 

skrivsvårigheter till viss del kan vara en följd av klasskillnader i samhället:   

Jag har ju svårt för att tro att det man hittar genetiskt, med dyslexi och så, att det skulle vara ett 

klassproblem. Men jag kan tänka mig att det kan vara ett klassproblem om man tänker på hur 

mycket du läser hemma och pratar hemma. (Beata)        

Orsaker av typerna hem, familj och samhällsklass är osvikligt förknippade med det 

sociologiska paradigmet vars forskning utgår ifrån av samhället producerade orsaker till läs- 

och skrivsvårigheter vilket motsäger Beatas uppfattning att problemet i grunden inte står att 

finna på en samhällsnivå.  

Den motsägelsefulla avvikelsen kan i detta fall inte antas ha någon negativ effekt på eleverna 

utan snarare, som vi nu skulle vilja påvisa, en positiv sådan. Om läraren inte ser problem och 

agerar utifrån att problemet är hos individen utan använder ett positivt förhållningssätt finns 

många fördelar att vinna i samarbete och utveckling med eleven. Beata diskuterar även sitt 

bemötande av elever utifrån ett sätt som överensstämmer mer med bilden av att hon ser 

orsaker till läs- och skrivsvårigheter på en samhällsnivå och inte en individnivå. ”Jag tror att 

ett positivt bemötande och ett bemötande där jag tror på dem kan få dem att lyckas bättre, det 
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tror jag.” (Beata) Inom den specialpedagogiska forskningen har vikten av lärarens bemötande 

av eleven och de effekter samspelet får betonats gång efter annan. Lundberg (2010) skriver att 

för elever med inlärningsproblem mer än andra behöver få positiva upplevelser har ett större 

behov av goda möten med vuxna som inte bemöter alla elever som har läs- och 

skrivsvårigheter som om de vore dyslektiska klichéer. Nielsen (2005) förklarar hur 

omgivningens syn kan öppna bilder av oss själva vi tidigare inte haft genom exempel med en 

elev vars själförtroende fallerat efter bemötande av lärare som ansett henne både obegåvad 

och dum. Krüger (1998) skriver att: 

Lärarrollen är central. Lärarens människosyn och arbetssätt är mycket betydelsefulla 

omgivningsfaktorer i en inlärningssituation. För lärarens handlingsmönster kan underlätta 

respektive försvåra för elever att lära sig läsa och skriva. Detta kan sägas gälla i 

undervisningssituationen för alla elever, men gäller i större utsträckning för elever i behov av 

särskilt stöd. (Krüger, s. 9)   

Utifrån det belysandet kan vi konstatera att för den enskilda individen i svårigheter är lärarens 

bemötande av stor vikt för en positiv utveckling. Lärarens professionella hållning kan vara en 

anledning till att man i vissa lägen kan uttrycka åsikter som inte överensstämmer med 

agerande i yrkesrollen.  

I de andra två fallen kan man snarare hävda att lärarna ger uttryck för mindre avvikelser som 

bygger på att de vid en direkt fråga garderar sig mot att ta ställning genom att hänvisa till flera 

orsaker. Orsakerna kan härledas till två olika forskningsparadigm i båda fallen. Vid 

argumenterande för orsaker till läs- och skrivsvårigheter som svar på de mer allmänt ställda 

frågorna i studien väljer båda lärare dock uteslutande att argumentera för orsaker 

hemmahörande i endast ett av forskningsparadigmen.  

Båda lärarna Clara och Dan förklarar ursprungliga orsaker till läs- och skrivsvårigheter inom 

det medicinsk-psykologiska och det sociologiska paradigmen vilket vi beskrivit ovan. Utifrån 

deras övriga svar kan det däremot endast urskiljas orsaker som förhåller sig till det 

sociologiska paradigmet. Avvikelsen de gör är alltså inte särdeles anmärkningsvärd eftersom 

de uppfattar orsaker både ur samhälls- och individperspektiv, men det finns ändå ett avsteg 

från linjen då de inte på något sätt följer upp den genom att diskutera problem och situationer 

utifrån ett medicinsk-psykoligiskt perspektiv som de också angett. Båda anser att brist på 

resurser skapat en skola som inte kan uppfylla samhällets och läroplanens krav. Antalet lärare 

per elev är en stor brist. Även hemförhållanden är av stor vikt, menar båda:  
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Ja, det har ju till och med en studie från skolverket visat nu att det har betydelse var de kommer 

ifrån. […] Ofta ser vi att elever med akademikerföräldrar har en förväntan på sig att de ska 

prestera. För dem är redan inne i det här med studerande. De har redan de här koderna, hur man 

läser av och letar i en text till exempel för det har dem redan gjort hemma. Medan det i andra hem 

där den här studievanan inte finns, där föräldrarna kanske varken läst på gymnasium eller 

högskola, där finns inte det tänket, att skolan är viktig hemifrån, det finns andra saker som är 

viktigare. (Clara)   

…är det bara lite så där lättare läs- och skrivsvårigheter och det inte är dyslexi så borde det kunna 

vara, eh, klasstillhörighet också. För föds man i en låg socialgrupp på, eh, med missbruk och sånt 

så, eh, borde man ju ha, skulle man kunna få läs- och skrivsvårigheter lättare eftersom man inte 

övar på samma sätt. Kanske mycket frånvaro, mycket annat som är viktigare i livet. Som att bara 

hålla huvudet ovanför ytan. Näe, jag tror det är ett klassproblem (Dan) 

Båda fallen har likheter med det som tidigare redovisats om Beata. I alla tre fallen finns en 

tendens till att vilja uppfatta orsaker till läs- och skrivsvårigheter på individnivå men de följer 

i samtliga fall inte upp den i andra diskussioner utan fokuserar då alla sina argument till 

orsaker som står att finna på samhällsnivå. Skillnaden står att finna i det faktum att de två 

sistnämnda i grunden tänker sig att de uppfattar att orsakerna kan vara av flera ursprung. Om 

det går att tolka som en garderande hållning eller en tankens självbedrägeri är något vi endast 

kan väcka vissa spekulativa tankar om utifrån studiens begränsningar.   

Att se på läs- och skrivsvårigheter som ett klassproblem undviker hälften lärarna i studien. 

Det finns dock forskning som visar på att det spelar en stor roll. Sivertun (2006) anser att det 

kapitalistiska systemet är grundproblemet ur vilket ett klassamhälle med ojämlika 

levnadsvillkor skapats. Han menar att klass- dominans- och statusförhållanden måste lyftas 

fram till diskussion om inte segregationen inom skolsystemet ska bli större mellan 

kapitalstarka och kapitalsvaga elevgrupper. Olika verksamhet bedrivs för olika sociala 

grupper och gymnasieskolans IV-program lyfts fram som exempel där kapitalsvaga 

elevgrupper var överrepresenterade. Skolverket (2011) har i en rapport förevisat stora 

skillnader mellan studieresultat och elevens bakgrundsförhållanden. Där konstateras att 

föräldrars utbildningsnivå är en betydande förutsättning för hur många elever som uppnår 

eller inte uppnår målen i ett eller flera ämnen när de avslutar grundskolan. För vår studie är 

det av intresse att diskutera frågan eftersom klasskillnader kan vara en av de orsaker på en 

samhällsnivå som bidrar till läs- och skrivsvårigheter inom vissa grupper. Vissa lärare i 

studien vill undvika att befatta sig med klass som begrepp. Problemet kan ligga i de negativa 

konnotationer förknippade med begreppet klass. Anna hävdar till exempel att klass inte längre 
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är något som existerar. Kanske bör man istället tala om sociala grupper eller social tillhörighet 

vilket hon hellre väljer, för om man ser det ur det perspektivet så spelar det roll, anser hon.   

De fem lärare i studien som inte på ett tydligt sätt gör några avvikelser i sina svar från 

uppfattningarna de redogjort för är förstås inte desto mindre intressanta att diskutera i 

sammanhanget. Ett gemensamt drag för dem alla är att de uppfattar orsaker till läs- och 

skrivsvårigheter på en samhällsnivå, inom det sociologiska paradigmet. Fyra av dem (Anna, 

Arne, Bo och Carl) anger samhällsfaktorer som främsta orsak till läs- och skrivsvårigheter. 

Om vi bara väljer att se till den argumentation som lärarna för om orsaker och bortser från de 

orsaker de själva uppgivit sig uppfatta så pekar samtliga lärare i studien ut orsaker i det 

sociologiska paradigmet. Varierande slag av resursbrister och hemförhållanden är de mest 

frekvent använda argumenten. Resursbristerna uppges i flera fall som stora grupper och ett 

överväldigande elevantal vilket förhindrar den typ av individanpassad undervisning som flera 

av dem menar skulle krävas.  

Har du grupper på 20 elever så finns det en gräns för hur mycket du kan individualisera. Det säger 

ju sig självt. (Bo)   

Har man 28-29 elever och, eh, ska individualisera alla där så har du ett tufft jobb. Du får lägga ner 

mycket mycket jobb. Och, eh, kör man så hårt så mår man inte bra till sist, då vet jag inte om 

någon tjänar på det. (Dan) 

Vi har 19-22 elever i klassrummet och det är lite, men det är för mycket för en vuxen för att kunna 

individualisera. För egentligen kräver det ju att man sitter ner flera gånger i veckan med samma 

elev och den tiden finns inte nu. (Clara) 

Faktorer av dessa slag placeras in under Skidmores sociologiska perspektiv, alltså 

samhällsperspektivet. Att det inte hemfaller till det organisatoriska paradigmet kan kanske 

synas märkligt men till det perspektivet kan man säga att enbart faktorer man kan påverka på 

plats i klassrummet som exempelvis rör miljön där. Dit hör inte resursfördelning. Utifrån 

Arvidssons (1995) studie kan vi se ett gemensamt mönster som går igen. Hon har i sin 

avhandling kategoriserat lärares tankar om orsaker, gällande de elever som hon benämner 

med svårigheter, i de fyra egna kategoriseringarna handläggningsfrågor, system, elev och 

lärare. I kategorin system återfinns åsikter som rör resurser och elevantal. I denna kategori var 

det enligt Arvidssons studie även mest förekommande att högstadielärare placerar orsaker till 

svårigheter vilket även resultatet av vår studie bekräftar.     
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5. Avslutande diskussion 

Mycket av den tidigare forskningen på det område vi valt att studera närmre har bedrivits 

inom det specialpedagogiska fältet. Vi har därför i viss mån försökt att förflytta de kunskaper 

som där finns till vår studie av vanliga lärares uppfattningar om läs- och skrivsvårigheter. 

Tidigare forskning har inriktat sig på andra delar som främst rör elever, specialpedagogik och 

dyslexi/specifika läs- och skrivsvårigheter. I alla specifika studier om specifika svårigheter så 

känner vi att man negligerat de inte så specifika lärarna och de inte så specifika läs- och 

skrivsvårigheterna. Därför vill vi i vår studie lyfta fram dem.    

Det är en svår uppgift att både begära och få ett rakt och enkelt svar på vad en lärare i dag 

uppfattar som orsaker till läs- och skrivsvårigheter. Detta är ett faktum vi konstaterat utifrån 

de intervjuer vi genomfört i studien. Att så är förhållandet menar vi dock inte behöver vara ett 

utslag av okunskap och bristande intresse. Snarare kan oviljan att peka ut enkla 

orsakssammanhang vara något positivt i sammanhanget som skulle kunna signalera en viss, 

mer eller mindre medveten, kunskapsbredd inom det specialpedagogiska forskningsfältet. 

Persson (1998) menar exempelvis, som vi tidigare nämnt, att det är vanligt förekommande att 

flera av paradigmen (medicinsk-psykologiska, sociologiska och organisatoriska) är 

representerade samtidigt i skolor. Verkligheten kan heller inte förenklas ner till orsaker som 

bara befinner sig på en nivå. Vi kan även utifrån studien se att lärarna som ingick också valt 

att inte göra denna form av förenkling och ser orsaker hemmahörande i mer än ett paradigm. 

Orsaker tillhörande det sociologiska paradigmet var främst förekommande vilket ligger 

relativt väl i linje med den studie som Arvidsson (1995) genomförde där hon visade på att 

högstadielärare i högst grad angav orsaker som hon placerade in under kategorin system, 

vilket i Arvidssons kategorisystem är närmast motsvarande det sociologiska paradigmet. 

Intressant att notera om resultatet i vår studie är att Nielsen (2005) menar att det inom 

specialpedagogiken har varit och fortfarande är vanligast att beskriva orsaker till läs- och 

skrivsvårigheter inom det medicinsk-psykologiska paradigmet vilket då inte är fallet med 

lärarna i vår studie. Fyra lärare i studien tar visserligen upp orsaker som är hemmahörande i 

det medicinsk-psykologiska paradigmet men det är alltså inte det vanligast förekommande, 

vilket istället är det sociologiska paradigmet.       

Vi har alltså kunnat konstatera utifrån studiens resultat att huvuddelen av lärarna som ingick i 

studien uppvisar en stor medvetenhet om sina egna uppfattningar på så sätt att de inte 
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argumenterar på något sätt som kan uppfattas som avvikande från valda linjer. I de fall som 

trots allt förekom handlade det i två av tre fall om avvikelser som på inget sätt var 

motsägelsefulla utan endast påvisade viss avvikelse genom att inte stödja de egna 

uppfattningarna fullt ut. Endast i ett fall har resultaten visat på direkt motsägelsefullt 

argumenterande för vald uppfattning om orsaker till läs- och skrivsvårigheter.    

En anledning till att det inte förekommer diskrepanser eller motsättningar inom svaren från 

flertalet av lärarna i studien kan vara att de medvetet eller omedvetet garderar sig genom att 

uppge flera orsaker som sina uppfattningar. Detta minskar förstås risken att man motsäger sig 

själv. Vi kan i studien se att lärarna gärna väljer en form av eklektisk hållning där de plockar 

lite skilda faktorer från olika håll att skapa sin egen uppfattning utifrån. Därför skiljer sig 

alltid åsikter om orsaker samt argument för orsaker åt i någon del även om stora likheter kan 

skönjas i övrigt i deras val av orsaker och argument.   

Skidmore (2004) och Persson (1998) vill gärna se forskning ur helhetsperspektiv och anser att 

paradigmen var för sig förenklar en komplicerad verklighet. Därför kan man se på lärarnas 

fördelning av orsaker som en lyckad fusion mellan den moderna specialpedagogiska 

forskningen och skolans verksamhet. Även om det inte rör sig om helhetsperspektiv, eftersom 

de exempelvis i flesta fall väljer att inte förlägga orsaker till läs- och skrivsvårigheter till det 

organisatoriska paradigmet, så finns det en utbredd vilja att se flera skilda orsakssamband 

utifrån det medicinsk-psykologiska och det sociologiska paradigmet. Lärarnas åsikter om 

orsakerna är därför inte att betrakta som reduktionistiska, vilket Skidmore menar att var 

paradigm för sig är. Huruvida lärarnas ställningstagande i sina uppfattningar beror på 

kännedom om aktuell forskning, vanligt sunt förnuft och/eller ett professionellt 

förhållningssätt till lärarrollen kan inte studien avslöja men det kan vara en intressant fråga att 

undersöka i senare forskning.  

När det gäller säkerhet i resultaten så är de så säkra som de kan vara utefter givna 

förutsättningar. Kvalitativa studier kännetecknas enligt Patel och Davidsson (2003) av 

variation. Vi har varit noggranna med att beskriva det vi gjort i arbetet. Vi har dessutom varit 

medvetna och reflekterat över de val vi gjort då vi hanterat forskningsmaterialet. Bland annat 

då vi transkriberat intervjuerna, men vi har även varit noggranna med att inte ta citat och sätta 

dem ur sitt sammanhang. Dessutom har vi tagit stöd i tidigare forskning till det som 

framkommit. Samtidigt kan man alltid ifrågasätta om resultaten är tillämpningsbara i ett annat 

sammanhang. Undersökningen skall dock kunna leda till förståelsen av fenomen samt olika 
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variationer som detta uppvisar i förhållande till sin kontext. Enligt Patel och Davidsson (2003) 

är varje kvalitativ undersökning unik på något sätt. Även om resultaten inte blivit desamma 

vid en annan tidpunkt och på en annan plats innebär det dock inte att resultaten som kan 

utläsas ur vår studie inte är tillämpningsbara i andra liknande situationer. 

Avslutningsvis vill vi här redovisa de didaktiska implikationer som vi anser studien kunna 

bidra med. Lärare bör alltid reflektera och medvetandegöra sina egna uppfattningar för att 

kunna upprätthålla en professionalism till det valda yrket. Det kan vara en svårighet att själv 

upptäcka motsättningar inom den egna tankevärlden och det är därför av stor vikt att 

forskning görs med lärare och utifrån lärares verksamhet. Resultaten kan vara upplysande för 

den egna verksamheten och avslöja brister som man inte upptäcker genom egen reflexion. 

Självreflexion sker ofta inom ett begränsat område och under begränsad tid vilket förstås 

hämmar möjligheterna att bryta invanda tankemönster och tillföra nya kunskaper. Genom att 

belysa 8 lärares uppfattningar om orsaker till läs- och skrivsvårigheter hoppas vi kunna lyfta 

blicken hos andra lärare till att se sina uppfattningar ur nya infallsvinklar och placera dem i 

större perspektiv. 

Tidigare forskning har påpekat vikten i bemötandet av eleven. För att bemötandet av eleven 

ska få positiva effekter måste läraren i ett första steg vara medveten om sin egen uppfattning 

om läs- och skrivsvårigheter. Våra resultat visar att lärarna i studien i hög grad besitter en 

sådan medvetenhet och det tyder, enligt oss, på att de har det reflekterande förhållningssätt 

som är viktigt för kvaliteten på den egna verksamheten. En professionell lärare måste vara 

medveten på en hög och reflekterande nivå för att kunna bemöta alla typer av elever.       
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Bilaga 1 

Intervjuguide. 

 
1. Vad anser du om sambandet mellan elevers självförtroende och deras skolprestation?  
 
2. Reflekterar du någon gång över hur din kommunikation med eleverna påverkar dem? Kan 
du ge exempel på hur du resonerat i något sådant fall? 

3. Hur tänker du om fördelningen av uppmuntran till elever?  Ger du alla elever samma 
uppmuntran? (Följdfråga. Varför? Varför inte?) 
 
4. Hur ser du på att framföra kritik till elever? När du delar ut kritik, lägger du då vikt vid det 
som eleven behöver förbättra eller vid att berömma det som eleven redan gör bra? 
 
5. Är alla elever synliga i ett klassrum? (Varför? Varför inte?) Kan du som lärare inverka på 
detta förhållande? Kan du ge ett exempel på en sådan situation? 
 
6. Behandlar du alla elever likadant? (Individualisering) Hur kan detta exempelvis visa sig? 
 
7. På vilket sätt tror du att ditt bemötande av eleverna kan påverka deras prestation?  
 
8. Anser du att elevernas prestation i skolan har med deras hemförhållanden att göra? Varför 
tror du/inte det? 
 
9. Tror du att en elev med föräldrar som är akademiker presterar bättre i skolan än en elev 
som har föräldrar som är arbetare? Varför tror du/inte det? 
 
10. Hur ser du på förhållandet samhällsklasser och läs- och skrivsvårigheter? 
Anser du att läs- och skrivsvårigheter är ett klassproblem?  
 
11. Vilka kompetenser krävs av läraren för att tillgodose de behov som läs- och 
skrivsvårigheter, om de finns, medför i ett klassrum? Hur ser du på din egen förmåga att möta 
behoven? (Är den tillräcklig?) 
 
12. Anser du att läs- och skrivsvårigheter är: ett problem som finns hos eleven själv? 
ett skolproblem? eller/och ett samhällsproblem. 
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Bilaga 2 

Följebrev 

Lärares uppfattningar om elevers läs- och skrivsvårigheter. En presentation av 

vår undersökning. 

Studien syftar till att ge förståelse om lärares uppfattningar om elevers läs- och 

skrivsvårigheter samt att jämföra deras egna uppfattningar och deras svar. 

Studien genomförs som intervjuer med ett mindre antal lärare inom teoretiska ämnen 

verksamma på högstadieskolor i en mindre svensk kommun. Intervjuerna genomförs under 

våren 2011.  

De uppgifter som delges oss av studiens deltagare i dessa intervjuer behandlas konfidentiellt 

och personerna kommer att vara anonyma i studiens resultatredovisning. Alla uppgifter som 

insamlas i studien är enbart för forskningsändamål och kommer inte att nyttjas i något annat 

sammanhang. Deltagande i studien bygger på frivillighet och deltagare kan när som helst 

under tiden fram till studien publicerats välja att avbryta sin medverkan. 

Studien är en del av vårt examensarbete på Lärarutbildningen, Halmstad Högskola. 

Handledare för arbetet är Ingrid Nilsson och Catrine Brödje.  
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