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Sammanfattning 

Denna studies syfte är att undersöka hur lärare upplever elevers läs- och skrivsvårigheter, psykiska ohälsa 

samt hur dessa två faktorer kan påverka varandra. Den ska även beskriva skolans elevhälsoarbete samt 

lärarnas upplevelser av det stöd de får från elevhälsans olika professioner. Det är en kvalitativ studie med 

en induktiv ansats och datainsamlingen har skett genom intervjuer med tio lärare på fyra olika skolor och 

analysen har genomförts med en fenomenografisk ansats. Det innebär att materialet har sammanställts och 

analyserats genom att uttalanden sammanfördes i olika teman för att förklara informanternas upplevelse av 

fenomenet. Dessa teman har sedan tolkats för att få fram ett budskap som beskriver deras upplevelse. 

Resultatet visar att lärare upplever att det finns ett samband mellan läs- och skrivsvårigheter och psykisk 

ohälsa. Vidare framkommer att lärarna upplever att de inte får det stöd som de förväntar sig från 

elevhälsan. De upplever brister i samarbetet med elevhälsan då de inte får närvara vid skolans 

elevhälsomöten. Vidare kan i studien utläsas att lärarna upplever att de genom sin erfarenhet kan 

identifiera elever med läs- och skrivsvårigheter tidigt i deras skolgång och att screeningar som visar 

elevers svårigheter sällan kommer som en överraskning utan snarare är en bekräftelse på vad de själva 

redan upptäckt. Däremot upplever de att det kan ta för lång tid med insatser för dessa elever samt att 

resursbrist kan bidra till att de inte får den hjälp de borde ha och att detta leder till försämrad psykisk hälsa 

för dessa elever. 
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Förord 

Detta arbete har genomförts höstterminen 2019 och är en avslutande examinationsuppgift på 

Speciallärarutbildningen vid Stockholms universitet. Det är skrivet gemensamt av Asha Abdulle och 

Camilla Mårsén.  

Vi har olika erfarenheter och bakgrund men ett gemensamt intresse för elever med läs- och 

skrivsvårigheter och det stöd som elevhälsan kan ge för dessa elever. I vårt dagliga arbete har vi mött 

elever som inte kan eller har stora svårigheter med att läsa och skriva av olika anledningar, i en del fall har 

eleverna diagnosen dyslexi och i andra inte. Vi har ofta ställt oss frågan hur man på bästa sätt skulle kunna 

hjälpa dessa elever och hur specialläraren och elevhälsan skulle kunna arbeta tillsammans med 

klassläraren för att främja läs- och skrivundervisningen och undvika psykisk ohälsa hos eleverna.  
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Inledning 

För att må bra behöver alla människor känna att tillvaron är meningsfull och att de ingår i ett 

sammanhang. Enligt Antonovsky (2005) handlar det om tre olika delar, nämligen begriplighet, 

meningsfullhet och hanterbarhet. Begriplighet, menar Antonovsky, innebär förståelse och tydlighet, att det 

tydligt framgår vad som ska göras och vilka förväntningar som finns. Hanterbarhet handlar om att det 

finns resurser och hjälp att tillgå för att kunna genomföra sina uppgifter medan meningsfullhet handlar om 

förståelse för vad som förväntas, att det finns ett syfte som ger uppgiften mening.    

Enligt Folkhälsomyndigheten (2018) ökar antalet barn och unga med psykisk ohälsa. Detta beror, enligt 

myndigheten, på brister i skolan samt att arbetsmarknadens krav ökar. I skolan anges stress samt lägre 

skolresultat som orsaker till denna ökning. Kommissionen för jämlik hälsa (2017) samt 

Skolkommissionen (2017) har presenterat förslag till förbättringar för att skolans arbete inom detta 

område ska stärkas genom att förbättra resultaten för elevernas skolprestationer, utforma goda 

lärandemiljöer samt forma en skola som är likvärdig för alla. Detta arbete omfattas av helhetsperspektiv 

samt långsiktighet för att förbättra ungas psykiska ohälsa.  

Forskningen inom skola och psykisk ohälsa är tvärvetenskaplig och inte särskilt tydligt definierad. 

Tidigare systematiska översikter har dragit slutsatsen att mängden forskning, som undersöker 

förhållandena mellan olika aspekter av skola och psykisk ohälsa, är begränsad. Forskningen inom skola 

och psykisk ohälsa visar dock att det finns ett ömsesidigt samband mellan skolprestation och psykisk 

ohälsa, (Gustafsson et al. 2010). WHO (2005) definierar psykisk hälsa hos barn och ungdomar som 

förmågan att uppnå och upprätthålla optimal psykisk funktion och välbefinnande.  

Folkhälsomyndigheten (2017/2018) redovisar att skillnader i hälsa uppstår tidigt bland flickor och pojkar, 

redan i åldern 13-15 år. Resultatet visar att flickor uppger att de känner psykiska och somatiska besvär 

medan pojkar uppger välbefinnande och god hälsa. Enligt enkätundersökningen kan barn uppleva att de 

mår bra och samtidigt uppleva psykisk ohälsa. De kan känna sig välmående och vara tillfreds med livet 

samtidigt som de kan ha huvudvärk och ha svårt att sova på nätterna. Vidare visar resultatet att elevers 

upplevda skolstress har ökat jämfört med tidigare undersökningar och att elevernas trivsel i skolan har 

minskat. De flesta barn i undersökningen uppger att de får väldigt mycket skolarbete och att skolarbetet är 

för svårt. Westling Allodi (2010) skriver att skolan ibland kan bidra till att barn och ungdomar mår dåligt 

när skolan egentligen ska erbjuda alla elever en bra och trygg lärandemiljö. Elever, oavsett kön, påverkas 

av skolmiljön och man kan även se skillnader i hur eleverna påverkas när det gäller flickors och pojkars 

sätt att uttrycka psykisk ohälsa. 

Ett av de viktigaste uppdragen lärare har i de tidigare skolåren är att lära eleverna läsa och skriva. I 

styrdokumenten står det skrivet under syftet i svenskämnet att eleverna ska uppmuntras till att vilja läsa 

och skriva (Skolverket, 2016). Genom att väcka inspiration ska det leda till att eleverna utvecklar 

kommunikationsförmåga som resulterar i att de kan kommunicera i tal och skrift. Dagens samhälle kräver 

att vi kan läsa och skriva och om vi inte kan detta blir det ett stort hinder i vardagen.  

I juli 2019 infördes räkna, skriva, läsa garantin, som innebär en garanti för att alla ska kunna lära sig och 

elever i behov av extra stöd ska få stöd så tidigt som möjligt i skolan. Orsaken till denna garanti är att 

svenska elevers resultat sjunker i internationella undersökningar såsom TIMMS, PIRLS och PISA samt att 

många elever inte når upp till målen i de nationella proven i matematik och svenska i åk 3. Syftet är att 

fler elever ska nå målen i åk 1 och 3 samt på sikt att alla ska få en fullständig utbildning. Senaste PISA-

undersökningen som redovisades 1 december 2019 visar dock att resultaten för läsförståelse har förbättrats 

i Sverige sedan 2012 och visar nu samma resultat som 2006. Resultaten i Sverige är nu över genomsnittet 

för OECD-länderna. Flickor presterar bättre i läsförståelse än pojkar och fortfarande är det stor skillnad 

mellan resultaten i undersökningen för elever födda i Sverige och elever med utländsk bakgrund 

(skolverket.se). 
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I Salamancadeklarationen står det tydligt att alla barn oavsett fysiska, intellektuella, språkliga, 

känslomässiga eller andra svårigheter har rätt till undervisning. Deklarationen fungerar som ramverk för 

hur specialundervisningen ska verka och talar för en integrerad skolgång. Enligt Salamancadeklarationen 

ska elever som är i behov av särskilt stöd få den hjälp som de behöver. Behovet kan variera från en elev 

till en annan (Svenska Unescorådet, 2006). 

Enligt Wegmann, Powers och Swick (2017) kan psykisk ohälsa bland barn resultera i svårigheter att 

prestera akademiskt. Deras forskning visar att tidiga interventioner främjar elevernas mentala hälsa och 

det bidrar i sin tur till att eleverna får bättre skolresultat. Vidare beskriver de att elever som får stöd i 

skolan mår bättre och förbättrar sin skolprestation.  

Fridolfsson (2015) skriver att det finns ett samband mellan läs- och skrivförmågan och elevers självbild. 

De elever som utvecklar läs- och skrivsvårigheter och inte får hjälp tidigt utvecklar en negativ självbild 

och hamnar utanför. Detta får konsekvenser för den psykiska hälsan. 

Forskning visar alltså att det finns ett samband mellan läs- och skrivsvårigheter och psykisk ohälsa. I 

denna studie kommer detta samband att undersökas vidare.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syfte 

Vi vill undersöka hur lärare upplever elevers läs- och skrivsvårigheter och deras psykiska ohälsa. Vi vill 

även beskriva skolans elevhälsoarbete och vilket stöd lärarna får av övriga professioner i skolans 

elevhälsa.  

 

Frågeställning 

Hur upplever lärare elevers läs- och skrivsvårigheter? 

Hur upplever lärare elevers psykiska ohälsa? 

Hur upplever lärarna sambandet mellan elevers läs- och skrivsvårigheter och deras psykiska ohälsa? 
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Hur upplever lärare elevhälsans arbete med elevers läs- och skrivsvårigheter? 

Hur upplever lärare elevhälsans arbete med psykisk ohälsa? 

 

Bakgrund  

I detta avsnitt kommer vi att presentera tidigare forskning/litteraturöversikt om läs- och skrivsvårigheter, 

tidig läs- och skrivinlärning och elevhälsans arbete kring förebyggande och hälsofrämjande arbete. Vi 
kommer även skriva om läs- och svårigheter i relation till psykisk ohälsa. 

 

Vår undersökning kommer att fokusera på hur lärare ser på läs- och skrivsvårigheter och hur de arbetar 

med läs- och skrivsvårigheter och psykisk ohälsa i klassrummet. Enligt Nilholm (2012) har lärare ansvar 

att sätta sig in i frågor som rör elever i svårigheter och formulera dessa frågor för sig själv men också i den 

kollegiala samverkan som finns i skolan. Beskrivningen ovan hittar man också i Lgr 11. Under riktlinjerna 

i läroplanen för grundskolan Lgr 11 anges att läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, 

erfarenhet, tänkande och förutsättningar. Vidare står det att de ska stimulera, handleda och ge extra 

anpassningar eller särskilt stöd till elever som har svårigheter.  

 

Bruce, Ivarsson, Svensson och Sventelius (2016) beskriver även de vikten av att elever i läs och 

skrivsvårigheter får det stöd de behöver för att inte dessa svårigheter ska leda till en negativ självbild som 

följer dem och försvårar både deras kunskapsutveckling och sociala utveckling.  

 

Tidig läs- och skrivinlärning  

 

Forskare inom läsinlärning har olika syn på läsmetoder och hur barn lär sig läsa, (Clay, 2015; Oakhill, 

Cain & Elbro 2018; Bruse, Ivarsson, Svensson & Sventelius 2016). Vid helordsmetoden som även kallas 

för analysmetoden, lär sig barnen att läsa från helhet till delar. Den variant som de flesta kopplar 

helordsmetoden till är Whole Language, en metod som härstammar från Nya Zeeland. I denna tradition är 

läsning en naturlig del i barnens liv. Här är det viktigt att eleverna befinner sig i en skriftmiljö, där läsning 

och skrivning är tillgängligt och elever uppmuntras att läsa och skriv (Clay, 2015). Läs- och 

skrivundervisningen bygger på att eleverna arbetar med hela texter, som sedan bryts ner i meningar och 
ord, till bokstäver och ljud (Taube, 2007). 

 

Den syntetiska ljudmetoden, som även kallas för ljudmetoden, utgår från delarna till helheten. Det innebär 

att eleverna lär sig bokstavsljuden och därmed tränar på avkodningen, innan eleverna kopplar dessa delar 

(bokstäverna) till helhet (ord, meningar, text). Den variant som används i Sverige kallas Phonics och 

undervisningen fokuserar på att lära eleverna grafem (bokstav), och sedan lära sig att grafem kopplas till 

ett fonem (ljud) och sist kommer sammanljudning som blir avkodning för att “knäcka läskoden” (Taube, 

2007). 

 

Båda läsmetoderna har sina fördelar och nackdelar. Phonicstraditionen blir kritiserad för att inte fokusera 

på meningsskapande och förståelse av text vid nybörjarläsningen, samtidigt visar forskning att avkodning 

är det effektivaste sättet att lära sig läsa (O'Connor, White, & Swanson 2007; Randi, Newman & 

Grigorenko 2010; Herkner, Allodi, och Olofsson, 2014). Nackdelar som uppstår vid undervisning av 

Whole Language är att eleverna inte får lära sig en metod för ordigenkänning för att läsa nya ord och 



  

 

 

9 

nonsensord. Whole Language kritiseras även för att inte ha anpassad undervisning för elever i behov av 

särskilt stöd. Ytterligare kritik gäller inlärning av bokstäver. Det finns ingen systematisk ordning för 

vilken bokstäverna ska läras in eftersom denna metod utgår från eleven. Det innebär att eleverna kan stöta 

på avvikande stavningar innan de lärt sig aktuella bokstäver och detta försvårar för elever med läs- och 

skrivsvårigheter. (Keatings 1998; Guron & Lundberg 2004).  

 

Barns tidiga läsinlärning går via förskolans och modersmålets talspråksutveckling. Spädbarn är 

specialister på språkstruktur, medan tvååringar lär sig mer om sitt modersmål enligt Myrberg (2007).  

Frost (2009) menar att de flesta barn kommer till skolan med olika språkliga förmågor beroende på 

bakgrund och på vilken förskola man har gått. Författaren menar att utvecklingen av dessa språkliga 

förmågor börjar i familjen och i förskolan. Barn som kommer från olika sociokulturell bakgrund, som har 

olika modersmål eller olika funktionsnedsättningar lyckas på olika sätt i mötet med skolans olika språkliga 

praktiker. Dessa barn kommer ofta till skolan med olika erfarenheter och kunskaper om språket samt med 

skiftande vana av deltagande i samtal, läsande och skrivande.  

 

Liberg (2006) skriver om att tal- och skriftspråket är beroende av varandra och att det i slutet av 1960-talet 

visade sig att läsinlärningsmetoderna stödjer varandras utveckling och att det går att kombinera dessa 

metoder. Den forskningsgrenen kallades för metalingvistik och man studerade barns kunnande om 

språket, förmågan att använda och tala om språket. Genom att kombinera helordsmetoden med 

ljudmetoden visade forskningen att det stödjer barns språkliga utveckling att utveckla fonologisk 

medvetenhet. Forskningen visade även att barnet går från delar till helhet genom att ljuda sig fram. Den 

metalingvistiska forskningen konstaterade att det finns vissa faktorer som avgör betydelsen för en rik läs- 

och skrivinlärning. Dessa faktorer är exempelvis barn som redan i förskoleåldern utvecklar god kunskap 

om språkljud och bokstäver. Barn som har god fonologisk medvetenhet har lättare att lyckas med den 

tidiga läs- och skrivinlärningen och lyckas knäcka koden snabbare än barn med mindre god fonologisk 

medvetenhet i samma ålder. Fonologisk medvetenhet innebär att förstå att språket består av ljud, fonem. 

Vidare skriver författaren att andra faktorer som är avgörande för läs och skrivinlärningen är ordförråd, 

förmågan att vara en aktiv samtalspartner och att återge satser och kunna berätta.  

 
Enligt Frost (2009) bygger läs- och skrivfärdigheter på samma färdigheter som att lyssna och tala, men det 

rymmer mer än så. Att läsa och skriva kräver en visuell förståelse av skriftspråket. Skriftspråket måste 

uppfattas av ögat, därför menar författaren att det är viktigt att undersöka synen hos barn som upplever 

svårigheter med läsning. Kunskaper om alfabetet är viktigt för att barn ska utveckla insikt om själva 

språket, på bokstavs- och ljudnivå och inte bara om hur man använder språket. Frost menar att läraren ska 

ha detta med i sin planeringen i den tidiga läs- och skrivinlärningen för att barnen ska utveckla fonologisk 

medvetenhet. För en del barn utvecklas detta omedvetet genom att de skriver och lär sig läsa medan andra 

barn behöver mer strukturerad undervisning om alfabetet och bokstavsljud enligt författaren.  

 
Oakhill, Cain och Elbro (2017) beskriver “the simple view of reading” som författarna har översatt till 

svenska som “Den enkla läsmodellen”. Enligt Oakhill et al. och Hoover & Gogh (1990) beror skillnaderna 

i läsförståelse på produkten av två viktiga komponenter. Läsning = avkodning x språkförståelse. Enligt 

författarna ska de två komponenterna multipliceras med varandra och inte adderas. Författarna menar att 

en elev som inte kan avkoda eller inte har språkförståelse inte heller kan läsa. Modellen har sitt ursprung 

hos Gough och Tunmer (1986) som beskriver att språkförståelse måste vara en viktig del av läsningen 

eftersom det inte räcker med att kunna avkoda för att förstå vad som står. Om en elev kan avkoda behövs 

ändå förståelse av språket för att kunna förstå. 

Eleverna kan ha svårigheter med de två komponenterna var för sig och även om avkodning och förståelse 

är två olika komponenter är det viktigt att komma ihåg att man behöver bägge komponenterna för att 

utveckla en god läsning. Vid nybörjarläsning är det viktigt att öva på ordavkodningen. Förståelsen har 

eleverna med sig när de börjar i skolan, från hemmet eller förskolan och kraven på förståelse vid 

nybörjarläsning är inte så högt enligt Oakhill, Cain och Elbro (2017). 
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Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att oavsett vilken läsinlärningsmetod man väljer, finns det för 

och nackdelar och det är bra att man har tillräckligt kunskap om metoden man bestämmer sig för att 

använda. Barn kommer till skolan med olika språkliga förutsättningar och de som tidigt får ägna sig åt 

skriftspråksutveckling lyckas i större utsträckning med att utveckla fonologisk medvetenhet jämfört med 

barn som inte ägnat sig åt skriftspråksutveckling i samma utsträckning. Fonologisk medvetenhet krävs för 

att utveckla god läs- och skrivinlärning och är nödvändigt för elever i riskzonen för läs- och 

skrivsvårigheter (SBU, 2014). 

Läs- och skrivsvårigheter  

Läs och skrivsvårigheter används som en övergripande term för alla som har svårt att läsa eller skriva 

(dyslexiföreningen.se). Elever som har specifika svårigheter av det slaget kan få diagnosen dyslexi. Enligt 

Bruce, Ivarsson, Svensson och Sventelius (2016) är dyslexi en medicinsk diagnos som innebär att eleven 

har en neurologisk funktionsnedsättning som visar sig i svårigheter med avkodning och stavning. Ofta är 

dessa svårigheter ärftliga. De skriver vidare att 5-8 % av Sveriges befolkning har dyslexi.  

 

Alatalo (2011) tar i sin avhandling upp att den största utmaningen för läraren i skolan är elever med läs 

och skrivsvårigheter. Författaren menar att dessa elever och elever i övrigt behöver mötas med rätt 

pedagogik från början. Alatalo skriver vidare att elever med läs- och skrivsvårigheter, förutom rätt 

pedagogik, också behöver identifieras tidigt och erbjudas systematisk och strukturerad undervisning av en 

erfaren och kunnig lärare. Vidare beskrivs faktorer som kan vara viktiga för att elever ska utveckla en god 

läsförmåga. Alatalo menar att språklig medvetenhet och kopplingen mellan fonem-grafem är två viktiga 

faktorer som påverkar elevers läsning. Barn utvecklar den språkliga medvetenheten genom samspel med 

andra och i lekfulla situationer i förskolan och skolan. När barnen börjar i skolan utvecklas skriftspråket, 

vilket innebär att barn börjar ljuda bokstäverna och känna igen bokstäverna. Alatalo(2011) skriver att 

lärare som saknar kunskaper kring språkets struktur och stavningsregler ofta har svårt att identifiera elever 

som befinner sig i svårigheter. 

Lärares professionsutveckling bygger på att läraren efter examen fortbildar sig inom den aktuella 

forskningen i området som den undervisar i samt att lärarens yrkesskicklighet utvecklas när hen utför 

arbete i klassrummet, genom egen och gemensam planering och i diskussioner med andra kollegor. Att 

samtala med andra kollegor i samma eller liknande situation anser författaren vara en viktig del i 

utvecklingen av lärarens yrkesskicklighet.  

 

Tjernberg (2013) skriver i sin avhandling om hur olika framgångsfaktorer kan se ut för elever med läs- 

och skrivsvårigheter. Författaren menar att lärarens kunskap och kompetens är två viktiga faktorer som 

avgör hur elever lär sig läsa och skriva samt förebygger att elever misslyckas och minskar antalet elever 

som lämnar skolan utan att uppnå kunskapskraven. Med lärarkompetens menar författaren att läraren ska 

behärska läs- och skrivmetoder och arbetssätt som främjar utveckling och lärande hos elever med olika 

behov. Vidare skriver författaren att det inte räcker med att man har kompetens, utan läraren måste kunna 

omsätta denna skicklighet i praktiken i sin undervisning så att eleverna kan uppleva och ta del av de olika 

läs och skrivmetoder som erbjuds.  

I studien framkommer även att ett tryggt klassrumsklimat och anpassade läromedel är framgångsfaktorer i 

läs och skrivpedagogiken samt att läraren kan möta elevernas olika behov och att alla elever kan känna sig  

delaktiga i klassrummet. Tjernberg skriver vidare att lärarens språkliga kompetenser är avgörande för hur 

de kan utveckla elevernas kunskaper i läs- och skrivutvecklingen. Det är inte tillräcklig att läraren kan 

metoderna, utan hen måste även veta vilka faktorer som påverkar metoden. Det kan exempelvis vara 

miljö, tid, textval och interaktion mellan lärare och elev. 

 

Fischbein (2016) beskriver att det finns många olika faktorer som påverkar läs- och skrivsvårigheter. Det 

kan vara biologiska orsaker som arv som gör att en elev har läs och skrivsvårigheter och hon menar vidare 

att elevers utveckling även påverkas av psykologiska faktorer. Det är alltså ett samspel mellan dessa 

faktorer som gör att elever mår sämre av att de inte kan läsa och även att olika försvarsmekanismer 
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försvårar deras utveckling ytterligare. I den sociala miljön visar det sig genom att eleven undviker det som 

har med bokstäver och läsning att göra. Den fysiska miljön kan påverka eleven i både positiv och negativ 

riktning. Positivt kan vara olika hjälpmedel och negativt kan vara om undervisningen innehåller till 

exempel högläsning i grupp. Fischbein skriver vidare att dessa elever ofta hamnar i känslan av att inte 

kunna och att vara sämre, vilket leder till att självkänslan hos dessa elever försämras. Kamraterna är en 

viktig del för dessa elevers positiva välbefinnande och de behöver se att de duger tillsammans med andra. 

Ibland kan det dock finnas behov av att arbeta i en mindre grupp.  Hon beskriver även vikten av 

kompetenta lärare samt vikten av tidig träning i fonologisk medvetenhet.  

Enligt Denton, Foorman och Mathes (2003) kan läs- och skrivsvårigheter förebyggas effektivt om läraren 

lägger fokus på fonologisk medvetenhet, läsflyt, konstruktion av meningar och ord. Vidare visar resultatet 

från undersökningen att eleverna gynnas av att ha en balanserad strategi som integrerar tydlig och 

systematisk introduktion med stora mängder av intensiv läs- och skrivundervisning. 

Sammanfattningsvis är läs- och skrivsvårigheter en generell beskrivning för alla som har svårt med att läsa 

och skriva. Forskningen är överens om att det finns framgångsfaktorer och menar att ju tidigare man 

börjar med att arbeta främjande med läs- och skrivinlärning desto bättre motverkar man och undviker 

långvariga svårigheter med läs- och skrivinlärningen. De faktorer som forskningen ovan är överens om 

och som är av betydelse är; strukturerad undervisning, erfarna och kunniga lärare, kunskap om läs- och 

skrivinlärningsmetoder och även psykologiska faktorer såsom självkänsla och självbild. 

 

Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete 

Elevhälsans uppdrag är att arbeta främjande och förebyggande för att alla elever ska utvecklas 

kunskapsmässigt och må bra i skolan. Det arbetet innebär bland annat att hjälpa till att forma goda 

lärandemiljöer för eleverna som präglas av goda relationer elever emellan och lärare och elever emellan. 

De ska värna om elevernas delaktighet och att deras motivation upprätthålls. En god skolmiljö minskar 

även kränkande behandlingar. Elevhälsan ska även arbeta med att finna lösningar på uppkomna problem 

bland skolans elever. Elevhälsan ska bestå av olika professioner som tillsammans ska täcka in 

kompetenser för elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, 

gymnasieskolan och  gymnasiesärskolan. Dessa professioner ska omfatta medicinska, psykosociala, 

psykiska samt specialpedagogiska kompetenser. Det ska alltså finnas tillgång till skolsköterska och 

skolläkare, kurator och psykolog samt specialpedagoger/speciallärare. Elevhälsoteamet möts regelbundet 

för att diskutera olika elevärenden. Utbildning och hälsa är nära förknippade och därför deltar rektor på 

dessa möten, som en länk mellan verksamheten och elevhälsan (skolverket.se).  

Elevhälsoteamet har alltså till uppgift att analysera, bereda och fatta beslut i frågor som rör elevhälsan. 

Teamet kan se olika ut beroende på skolans storlek och lokala förhållanden (Hjörne och Säljö, 2008).  

Elevhälsan har gått från att arbeta med kroppslig hälsa, förebygga undernäring, vitaminbrist och motverka 
bristande hygien mot att idag ha mer fokus på psykosociala, relationsmässiga och pedagogiska problem 

(Hjörne och Säljö, 2008).  

Enligt Guvå (2014) fokuserar elevhälsans arbete på generella eller särskilda insatser. Med generella 

insatser menar författaren insatser på grupp- och organisationsnivå. Den särskilda insatsen är mer 

elev/individfokuserad och här tar man upp elever i behov av särskilt stöd. Dessa insatser ingår i två olika 

perspektiv på elevhälsan, ett patogent perspektiv och ett salutogent perspektiv. Med patogent perspektiv 

fokuserar elevhälsan på individens riskfaktorer för ohälsa och sjukdomsdiagnoser. Ett salutogent 

perspektiv innebär att elevhälsan arbetar med friskfaktorer som bidrar till förebyggande och 

hälsofrämjande arbete.  

Hjörne (2014) beskriver att elevhälsan följer ett givet mönster i sitt arbete, där eleven anmäls till 

elevhälsan av klassläraren som beskriver vilket problem det handlar om. Elevhälsans professioner möts 
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sedan och då presenteras ärendet inte av klassläraren utan av en teammedlem och blir alltså en 

andrahandsinformation. Klassläraren deltar oftast inte i dessa möten. Därefter får övriga i elevhälsan bidra 

med sina professionella tankar under det som Hjörne kallar bearbetningsfasen och därefter beslutar man 

om åtgärder för att lösa problemet. Hjörne menar dock att dessa åtgärder alltför ofta hamnar hos individen. 

Detta kan bero på starka traditioner enligt författaren. Hjörnes slutsatser visar att elevhälsans arbete skulle 

vidgas till att i större omfattning inkludera skolans miljö och pedagogik med mera i sitt arbete. Vidare 

skriver hon att elevhälsans möten inte är systematiska, att det tas för lite hänsyn till tidigare beslut.  

Bengtsson, Kempe Olsson och Necovski (2019) beskriver att skolor efterlyser en modell för ett 

fungerande samarbete mellan elevhälsa och lärare. De har utvecklat en strukturerad mötesmodell som ett 

led i att förbättra detta samarbete. Syftet med modellen är att gynna ett förebyggande och främjande 

arbete, kvalitetssäkra arbetet med elevers lärande samt sammanlänka lärandeuppdraget med 

elevhälsouppdraget. I denna modell spelar klasslärare en viktig roll då de möter eleverna dagligen och 

besitter mycket kunskaper som kan bidra till att förbättra elevers skolsituation. Denna mötesmodell 

används på elevhälsomöten och innehåller fem olika delar; nuläge, reflektion, fördjupning, planering och 

avslutning. Under mötets gång genomgås tre faser; beskriva och förklara, analysera och förstå samt 

planera hur. Författarna menar att modellen ska bidra till kollegialt lärande mellan olika professioner och 

mynna ut i förändring. Mötet följer en struktur där alla får komma till tals och ska resultera i en plan för 

elever som diskuterats.  

Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att elevhälsan i Sverige har utvecklats under åren och att fokus 

idag ligger på att arbeta med förebyggande och hälsofrämjande insatser på individ-, grupp- och 

organisationsnivå. I elevhälsan sitter olika professioner och syftet är att lärare och elever ska kunna ta del 

av olika kunskaper och kompetenser som de olika professionerna besitter. Många gånger hamnar åtgärder 

på den enskilda och inte i elevhälsan som grupp.  

Läs- och skrivsvårigheter i relation till psykisk ohälsa 

Fischbein (under utgivning) skriver om psykisk ohälsa i Sverige och menar att den har ökat jämfört med 

de övriga nordiska länderna. Samtidigt som den psykiska ohälsan ökar kan man se ett samband med 

sjunkande skolprestationer, speciellt i läsning och matematik. Författaren menar att dessa samband 

tillsammans med ungdomsarbetslöshet påverkar varandra på ett negativt sätt. Elever som mår dåligt, som 

har psykiska problem och låg självkänsla presterar inte så bra i skolan och elever som inte presterar bra i 

skolan tenderar att må dåligt och hamna i psykisk ohälsa enligt Fischbein (under utgivning). Hon menar 

att elever som har läs- och skrivsvårigheter, och inte tidigt får  hjälp med läsningen, får svårigheter i 

skolan. Vidare beskriver författaren att elever som har stora svårigheter tenderar att undvika uppgifter som 

de upplever är svåra samt att strategierna de hittar för att undvika uppgifterna varierar mellan flickor och 

pojkar. Hon menar att pojkarna får ett utåtagerande beteende och hamnar i konflikter med andra i skolan 

medan flickorna däremot hittar strategier som att låtsas läsa och får ett inåtagerande beteende, till exempel 

att skada sig själv eller hamna i depression. 

MacArthur, Castles, Kohnen och Banales (2016) beskriver också att man konstaterat att dåliga läsare har 

generellt dålig självkänsla samt specifikt dålig självkänsla i skolsammanhang.  

Bruce, Ivarsson, Svensson och Sventelius (2016) skriver om begreppet språklig sårbarhet, när den 

språkliga förmågan inte stämmer överens med vad omgivningen förväntar sig eller på de krav som ställs. 

De beskriver vikten av att kunna göra sig förstådd med språket för att kunna utveckla sin identitet och inte 

hamna i ensamhet och utanförskap som kan leda till psykisk ohälsa. Pedagogiken lyfts fram av författarna 

som betydelsefull och viktig för att stötta elever som har läs-, skriv- samt språksvårigheter.  

Gustafsson et al. (2010) har genomfört en systematisk litteraturöversikt om skolprestationer i samband 

med psykisk ohälsa och konstaterar att det finns ett samband mellan misslyckanden i skolan och psykisk 

ohälsa. Författarna beskriver att svårigheter i skolan kan leda till psykiska problem såsom låg självkänsla 

och depression medan låg självkänsla även kan leda till svårigheter i skolan. De menar att elever som 
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anstränger sig mycket utan resultat kan utveckla depression. De konstaterar även att problem i skolan 

orsakar internaliserade problem för flickor, vilket innebär problem som ångest, oro och känslighet för 

stress. Författarna diskuterar även det omvända, att goda skolprestationer påverkar den psykiska hälsan på 

ett positivt sätt. Vidare beskriver de att relationer med lärare och skolkamrater också kan orsaka processer 

som leder till psykisk ohälsa. De menar även att elever som jämför sig med varandra och inte finner sig 

lika bra som sina kamrater tenderar att hamna i psykisk ohälsa.  

Enligt Westling Allodi (SOU 2010:29) finns det skillnader mellan pojkar och flickor när det kommer till 

psykisk ohälsa och skolprestationer. Flickor rapporterar mer positiva skolerfarenheter, skolresultat och 

support från kamrater än vad pojkar gör. Pojkar uppger sig vara mer stressade under yngre ålder än flickor 

och flickor visar mer stress senare, när de är i tonåren. Westling Allodi (SOU 2010:29) skriver att barns 

positiva aspekter är viktiga för deras välmående. Med positiva aspekter menar författaren självuppfattning 

och självbild. Barn har positiva förväntningar när de börjar skolan och är ofta optimistiska. När de möter 

feedback och kommentarer från andra under skolåren utvecklar barnen förmågan att jämföra sig med 

andra och värdera sig själva. Flickor uppger sig ha högre självuppskattning än pojkar när det gäller 

beteende och pojkar hade högre än flickor när det kommer till utseende och fysisk förmåga. En annan 

skillnad mellan könen som författaren hittade var att pojkar som grupp är utåtagerande redan från tidigt 

ålder. Flickor däremot är mer inåtagerande, vilket innebär att flickor tenderar att vända problem eller 

bekymmer mot sig själva, enligt Westling Allodi (SOU 2010:29).  

Sammanfattningsvis är forskningen ense om att i den tidiga läsinlärningen är lärarens kompetens viktig 

och fokus bör ligga på strukturerad undervisning utifrån phonics med fokus på kopplingen grafem-fonem, 

fonologisk medvetenhet och ljudning. Elever som har svårigheter med läs- och skrivinlärning behöver 

detta. Det är även viktigt att svårigheterna identifieras tidigt och att stöd sätts in  för att hjälpa dessa elever 

så fort som möjligt, innan de misslyckas och hamnar i psykisk ohälsa. Ett tryggt klassklimat i en god 

lärandemiljö är andra viktiga faktorer samt tillgången till anpassade, lämpliga material och läromedel. 

Forskarna är även överens om att det finns ett samband mellan skolprestationer och psykisk hälsa. 

Misslyckas man i skolan så ökar risken för psykisk ohälsa och omvänt mår man dåligt så klarar man 

skolan sämre. Hur det visar sig kan skilja mellan pojkar och flickor då pojkar oftast blir utåtagerande när 

de inte lyckas och flickor blir tysta och inåtvända.  

Det finns alltså framgångsfaktorer för elevers lärande såsom kunniga och kompetenta lärare, tryggt 

klassrumsklimat och anpassade läromedel. När svårigheter uppstår är det viktigt att dessa upptäcks i tid 

och att rätt hjälp sätts in för att inte elever ska känna sig misslyckade och må dåligt. Elever som befinner 

sig i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter behöver strukturerad inlärning enligt phonics 

medan andra elever kan lära sig på egen hand och då spelar metoden mindre roll. Elevhälsan på varje 

skola har till uppgift att arbeta främjande och förebyggande för att alla elever ska utvecklas. Då forskning 

visar att det finns en koppling mellan svårigheter såsom läs- och skrivsvårigheter och psykisk ohälsa är det 

av särskilt intresse att undersöka hur lärare ser på elevers läs- och skrivsvårigheter och kopplingen till 

psykisk ohälsa. Forskning visar även att elevhälsans arbete inte alltid är systematiskt samt att åtgärder inte 

alltid omfattar skolans pedagogik och lärmiljöer. Därför är det intressant att intervjua lärare för att kunna 

beskriva deras upplevelse av elevers läs- och skrivsvårigheter, elevers psykiska ohälsa, kopplingen mellan 
dessa två samt elevhälsans arbete och vilket stöd de upplever att de får från de olika professionerna i 

elevhälsan.  
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Metod 

Metodval 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie med induktiv ansats där vi intervjuar lärare om deras upplevelser. 

Det innebär att vi undersöker fenomenet läs- och skrivsvårigheter samt psykisk ohälsa samt kopplingen 

mellan dessa två förutsättningslöst genom enskilda intervjuer (Fejes och Thornberg, 2015).  Intervjuerna 

gav oss möjlighet att på djupet förstå hur lärare arbetar med dessa elever och vilket stöd de har från 

elevhälsan (Lantz 2013).  

 

Intervju 
Intervjuerna genomfördes med klasslärare på fyra olika skolor i två olika kommuner. Vi utgick  från 

halvstrukturerade frågor inom de olika områdena tidig läs- och skrivinlärning, läs- och skrivsvårigheter, 

psykisk ohälsa samt elevhälsans arbete. Vi följde upp med följdfrågor utifrån vad som kom fram och för 

att förstå på vilket sätt informanten arbetar, ser på de två fenomenen och om de upplever att det finns ett 

samband mellan dessa och hur det då kan visa sig. Enligt Lantz (2015) är en halvstrukturerad intervju 

upplagd utifrån frågor i valfri följd inom vissa områden. Denna form av intervju är planerad men samtidigt 

flexibel. Informanterna får beskriva hur de upplever de undersökta fenomenen och sedan tolkas deras 

uttalanden med syfte att finna essensen av deras upplevelse. Fördelen med halvstrukturerade intervjuer är 

att det är möjligt att förändra både ordningen och formen på frågorna och följa upp det som informanten 

säger (Kvale & Brinkmann, 2014).  

För att genomföra intervjuerna på bästa sätt fick informanterna välja tid och plats. Detta ökade 

möjligheterna för en avslappnad intervju så att vi skulle få ut mesta möjliga av intervjuerna (Lantz, 2015). 

Insamling av data 

Under intervjun användes en intervjuguide (se bilaga 2) som bestod av frågor och ämnen som intervjun 

skulle täcka. Intervjuguiden är ett verktyg som ska fungera som hjälpmedel och ska vägleda forskaren så 

att de olika ämnena och frågorna kommer i den ordning som är bäst lämpad för intervjun och för att inte 

tappa bort viktiga frågor (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjun inleddes med enkla och korta frågor om 

intervjupersonernas bakgrund för att få en bild av hur länge de har arbetat och vilken utbildning de har. 

Enligt Kvale & Brinkmann (2014) kan inledande frågor ge spontana och rika beskrivningar där 

intervjupersoner berättar vad de anser är viktigt för det undersökta fenomenet. Enligt Braun & Clarke 

(2013) ska man formulera redogörelser som är tydliga för frågeställningen och därför har vi valt att ställa 

följdfrågor för att få en djupare förståelse.  

 

Vi genomförde fem intervjuer var, sammanlagt 10 intervjuer. Efter intervjuerna bearbetades 

ljudinspelningarna och transkribering skedde ordagrant. Vi skrev ner allt som intervjupersonerna hade sagt 

för att sedan analysera, koda och tematisera materialet för att lägga grunden för forskningsresultatet 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Då vi hade få informanter är vi medvetna om att vi inte kan generalisera 

utifrån vårt resultat. Vår förhoppning är dock att resultatet kan bidra inom ämnet tillsammans med annan 

forskning samt öka kunskapen inom området.  
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Urval 

Vårt arbete består av intervjuer med 10 lärare som arbetar på 4 olika skolor i Sverige. Lärarna undervisar 

på lågstadiet 1-3 samt i åk 4-5. Syftet var att undersöka hur lärare ser på elevers läs- och skrivsvårigheter 

och deras psykiska hälsa. Vi har valt att intervjua lärare som inte arbetar på de skolor som vi själva arbetar 

på för att undvika att påverka informanterna på något sätt. Vi skickade slumpmässigt ut informationsbrev 

till sex olika skolors rektorer och fyra skolor svarade. Efter rektorernas godkännande skickade vi ut 

informationsbrevet (se bilaga 1) till samtliga lärare på lågstadiet och mellanstadiet på de anmälda 

skolorna. Vi valde att skicka till alla eftersom vi inte visste hur många som ville delta i studien på 

lågstadiet. Därigenom fick vi även två informanter från åk 4-5 eftersom de även tjänstgjorde på lågstadiet 

och vi ansåg att de passade in i det urval vi sökte. Vi kontaktade intervjupersonerna via mail och de som 

var intresserade bestämde vi tid och plats med. Ingen av respondenterna fick intervjufrågorna i förväg, 

eftersom vi ville ta del av deras egna upplevelser utan att de i förväg pratade ihop sig med varandra.  
 

Tabell 1 Intervjudeltagare 

 

Benämning  Nuvarande årskurs Antal år i yrket Kön 

Lärare 1 3 18 kvinna 

Lärare 2 3 4 kvinna 

Lärare 3 2 6 kvinna 

Lärare 4 3 11 kvinna 

Lärare 5 1 22 kvinna 

Lärare 6 2 6 kvinna 

Lärare 7 3 16 kvinna 

Lärare 8 4 6 man 

Lärare 9 4 17 kvinna 

Lärare 10 5 13 kvinna 

 

Genomförande 

 

Intervjufrågorna arbetades fram utifrån frågeställningen och syftet med arbetet, som sedan resulterade i en 

intervjuguide som var ett underlag till intervjun. Följdfrågorna var baserade på lärarnas svar. Innan  

intervjutillfällena frågade vi respondenterna om de kunde boka ett lugnt rum där ingen kunde störa oss, för 

att inte behöva avbryta intervjun eller flytta på oss om någon annan skulle ha det rummet. Vi gick igenom 

samtyckeskravet och presenterade lite kort vad vår studie skulle handla om. Det var viktigt för oss att 

informera lärarna att de närsomhelst kunde avbryta intervjun och att vi tänkte spela in intervjun med våra 

mobiler för att kunna transkribera och analysera dem. Intervjuerna tog cirka 30-45 min och lärarna fick 

efter intervjun en stund att reflektera för att komplettera om de ville. All ljudinspelning från intervjuerna 

transkriberades och vi har valt att skriva ner allt som har sagts. Denna metod är tidskrävande men ger ett 
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rikare material att analysera, vilket även kan ge en djupare förståelse av informanternas svar (Kvale & 

Brinkmann, 2014).   

Fenomenografisk analys 

Studiens syfte var att undersöka hur lärare upplever elevers läs- och skrivsvårigheter och deras psykiska 

ohälsa och därför har vi valt att använda oss av en fenomenografisk forskningsansats för att kunna 

beskriva hur informanterna ser på dessa fenomen. Enligt Dahlgren och Johansson (2017) är en 

fenomenografisk metodansats “utvecklad för att analysera data från enskilda individer” (s.162). För denna 

metod är intervjuer användbara för att kartlägga människors uppfattning. 

Analysen har genomförts med en fenomenografisk metod som beskrivs som följer: 

 
 Fenomenografi som metodansats är utvecklad för att analysera data från enskilda  

 individer, för det mesta insamlade genom halvstrukturerade intervjuer. Det är en  

metodansats som är väl lämpad för att beskriva och analysera människors tankar 

om olika fenomen i omvärlden.  (Dahlgren & Johansson 2017, s 162) 

 

Eftersom studiens syfte är att undersöka vad olika människor tänker kring några olika fenomen anser vi att 

denna metod passar bra. Eriksson Barajas et al. (2013) skriver även de att syftet med denna metod är att 

studera hur världen ser ut genom att studera människors olika uppfattningar.  

 

Vi har studerat Fejes och Thornbergs (2017) olika steg i en fenomenografisk analysmodell i arbete med 

analysen. Dessa har varit; att bekanta sig med materialet för att få en uppfattning om det, leta efter 

uttalanden som på något sätt uttrycker upplevelsen av det fenomen vi studerar, tolka det som uttrycker 

detta och försöka förstå vad som ligger bakom uttalandet för att se det framträdande budskapet, hitta 

förklaringar som kan föra samman uttalanden till kategorier, redogöra för de teman man ser framträda och 

namnge de olika kategorierna samt den sjunde och sista fasen som går ut på att se om det går att 

sammanföra olika teman till ett färre antal.  

 

Resultatet som redovisas grundar sig på de 10 intervjuerna som transkriberats. Enligt Hartman (2014) 

består en kvalitativ analys av två moment. Det första momentet handlar om att man kategoriserar 

materialet, vilket innebär att materialet organiseras och intressanta begrepp eftersöks. I nästa moment 

formas teman som blir utgångspunkten för förståelsen av studien.  

Studiens syfte var att undersöka lärares upplevelser av elevers läs- och skrivsvårigheter, elevers psykiska 

ohälsa och deras upplevelser av sambandet mellan dessa två samt den hjälp och det stöd lärare kan erhålla 

från elevhälsan.  

I första steget försökte vi få en helhetsbild av det insamlade materialet som svarade på någon av våra 

frågeställningar. Alla intervjuer lästes igenom ett flertal gånger vid olika tillfällen. Redan då upptäcktes att 

det fanns flera liknande uttalanden om de olika fenomenen som skulle studeras. 

Fejes och Thornberg (2015) beskriver att i steg två i en fenomenografisk analys söks ord och uttryck som 
besvarar studiens frågeställningar och förklarar informanternas uppfattning av fenomenet. Dessa 

markerades i materialet genom understrykningar. Vid  flera genomgångar av materialet samlades dessa 

uttryck om upplevelsen av fenomenet som informanterna beskrev. Alla uttrycken klipptes ut och samlades 

ihop.  

I steg tre är det, enligt Fejes och Thornberg (2017), dags att tolka det som sägs för att se om någon form 

av budskap framträder. Jämförelser görs för att söka skillnader och likheter i materialet. Här är det viktigt 

att försöka utröna vad som ligger bakom orden för att förstå vad som sägs. Även Hartman (2014) betonar 

vikten av att finna det som intresserar i texten och som kan bidra till tolkningen för att hitta budskapet.  

Vidare skriver han att begreppen som söks ska utgå från den frågeställning studien gäller. I denna fas 

sorterades de ord och uttryck vi funnit i olika högar. Under arbetets gång fick de olika högar som 
framträdde arbetsnamn utifrån sitt innehåll. Uttryck som handlar om att eleverna inte kan ljuda ihop ord, 

att svårigheter framträder när texterna blir längre, att det inte kan höra sista och första ljudet och liknande 
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uttryck hamnade i kategorin svårigheter. När lärare beskrev olika tester och kartläggningar som gjordes 

samlades dessa under screeningar och tester. Flera av lärarna beskrev hur de själva upptäckt elevers 

svårigheter och detta fick heta erfarenhet. Insatser blev nästa kategori då lärarna beskrev den hjälp de 

upplevde att elever i svårigheter erhöll. Utifrån vilket material som fanns att tillgå på de olika skolorna 

beskrev lärarna vad eleverna fick arbeta med och detta kallades material. Angående det stöd lärarna 

upplevde att de fick från elevhälsan beskrev de vilka de träffat från elevhälsan och vilka insatser som 

gjorts och denna kategori fick namnet elevhälsans insatser. Många av lärarna återkom till hur olika 

resurser kunde bidra till eller försvåra olika insatser som elevhälsan rekommenderade. Denna kategori 

kallades resurser. Informanterna beskrev hur de arbetade med läs- och skrivinlärning på olika sätt och vad 

de ansåg var viktigt i den undervisningen. Alla dessa beskrivningar samlades under namnet tidig läs- och 

skrivinlärning. Vidare framkom olika beskrivningar av pojkars respektive flickors sätt att hantera 

svårigheter och dessa lades i kategorin genus. Elevers uttryck för att hantera eller inte hantera svårigheter 

och deras mående placerades under rubriken psykisk hälsa. Elevers läs- och skrivsvårigheter kunde även 

höra samman med andra svårigheter, vilket flera av lärarna beskrev i sina intervjuer. Detta kallades 

kopplingar för svårigheter. När det gäller elevhälsans arbete och hur det arbetet genomfördes framkom att 

många av informanterna inte visste vad som pågick på EHT eller vem som bestämde vilka som fick delta. 

Alla uttryck som kom fram i detta sammanhang lades samman till arbetsnamnet EHT. Slutligen framkom 

många ord och uttryck om vad lärarna saknade i samarbetet med elevhälsan på de olika skolorna och då 

detta var vad lärarna saknade fick kategorin kallas brister i elevhälsan. 

I steg fyra i analysen söktes förklaringar till de olika teman som vuxit fram för att förtydliga den 

kategorisering som gjorts (Hartman, 2014).  Enligt Elo och Kyngnäs (2007) är syftet med dessa 

förklaringar att tydligt beskriva fenomenet samt öka förståelsen för det.   

De olika kategorierna, vilka hittills sorterats under arbetsnamn sammanfördes och resulterade i fyra teman.  

● Svårigheter och screeningar fördes samman till temat konstaterade svårigheter.  

● Erfarenhet, resurser, insatser, material samt tidig läs- och skrivundervisning fördes samman till 

undervisning.  

● Psykisk ohälsa, kopplingar till andra svårigheter samt genus fördes samman till effekter av 
svårigheter.  

● Elevhälsans arbete, EHT samt brister i elevhälsoarbetet fördes samman till möjligheter och hinder 
i elevhälsoarbetet.  

De fyra teman som framträdde var alltså konstaterade svårigheter, undervisning, effekter av svårigheter 

samt möjligheter och hinder i elevhälsoarbetet. Barajas et al (2013) beskriver att olika teman ska visa på 

tydliga mönster som besvarar studiens frågeställningar. Samtliga teman innefattade mönster kring studiens 

frågeställning, nämligen elevers svårigheter, psykisk ohälsa samt elevhälsans arbete. 

 

I det femte steget är det viktigt att definiera teman som framträder så att de beskriver innehållet samt även 

att namnet beskriver essensen av temat (Braun och Clarke 2013).  Barajas et al.(2013) menar att för att få 

fram olika teman förs de olika kategorierna ihop utifrån sitt innehåll, för att visa på vilka mönster som 

framträder. Fejes och Thornberg (2017) skriver även de om vikten av att hitta olika teman.  

  

Fejes och Thornberg (2017) beskriver att i det sjätte steget ska utfallet av tematiseringen visas samt att 

varje tema ska namnges definitivt. Det är viktigt att definiera teman och fastställa vad som är specifikt 

med varje tema (Braun och Clarke 2013). 

Samtliga teman arbetades igenom ett antal gånger och vi fann då att varje tema kunde delas in i 

underkategorier 

● Konstaterade svårigheter delades upp i identifiering av svårigheter och typ av svårigheter. 

● Undervisning delades upp i tidig läs- och skrivinlärning och insatser för elever med läs- och 

skrivsvårigheter. 

● Effekter av svårigheter delades upp i sekundära symptom av läs- och skrivsvårigheter samt genus. 
● Möjligheter och hinder i elevhälsoarbetet delades upp i insatser och uteblivna insatser. 

 

Enligt Fejes och Thornberg (2017) kallas den sjunde och sista fasen för den kontrastiva fasen. Alla teman 
gås igenom ytterligare en gång för att utröna om det går att sammanföra flera teman till ett. Vi fann dock 

att våra fyra teman med underrubriker bestod.  
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Trovärdighet och tillförlitlighet  

Enligt Fejes & Thornberg (2015) beskrivs validitet (trovärdighet) och reliabilitet (tillförlitlighet) som två 

begrepp som beskriver hur noggrann och systematisk forskaren har varit under hela forskningsprocessen. 

Reliabilitet avser forskningens tillförlitlighet, det vill säga hur tydlig forskaren varit i tolkningsprocessen 

medan validitet beskriver om forskningen mäter det som den avsett att mäta. Forskaren har en viktig roll 

när det gäller insamlandet av data samt i processen att analysera data. Det är av stor vikt att forskaren hela 

tiden är reflekterande i sitt arbete (Fejes & Thornberg, 2017).  

Vi har valt en fenomenografisk analysmetod, vilken enligt Fejes och Thornberg (2017) överensstämmer 

med studiens datainsamling genom intervjuer med halvstrukturerade frågor.  

 

Hur trovärdigt och tillförlitligt forskningsresultatet är beror på hur man har gått till väga när det gäller 

datainsamling och analys. Därför har vi i vårt arbete valt att analysera arbetet enligt Fejes och Thornbergs 

(2017) fenomenografiska analys i flera steg för att på ett tydligt sätt visa hur vi genomfört hela 

analysarbetet. Studiens resultat samt diskussionen är förankrad i och förstärks av citat hämtade från 

informanterna. För att studien ska ha hög trovärdighet måste resultatet besvara forskningsfrågan, syftet 

och frågeställningarna. I denna undersökning har vi undersökt det som vi avsåg att undersöka.  

Under datainsamling och analysarbete har vi som forskare försökt friställa oss ifrån att lägga in egna 

värderingar som kan förekomma när man har samma yrke som informanterna.  

 

 

Forskningsetiska aspekter 
Vetenskapsrådet (2017) skriver att forskning är viktig i dagens samhälle och att de som forskar ansvarar 

för att de som deltar i forskningen inte far illa eller behandlas fel på något sätt. Forskaren ska se till att 

forskningen har hög kvalitet. Det är även av stor vikt att forskningen inte påverkas av någon annan eller 

att egna åsikter påverkar resultatet. Även Fejes och Thornberg (2017) betonar vikten av att forskaren har 

uppfyllt en god forskningsetik för att uppnå en god forskningskvalitet. Vetenskapsrådet  skriver vidare att 

de forskningsetiska aspekterna är samlade i fyra övergripande krav; informationskravet, samtyckeskravet, 

nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet.  

 

Vad gäller informationskravet i denna studie så skickades informationsbrev slumpmässigt ut till sex olika 

skolors rektorer för att få tillstånd att genomföra undersökningen och för att få en chans att träffa 

verksamma lärare som var villiga att delta. Däri informerades om studien, dess syfte och att informanterna 

skulle förbli anonyma genom att intervjuerna skulle avidentifieras så att det inte skulle gå att spåra 

uttalanden tillbaka till någon av informanterna. Informationskravet är ett av de fyra etiska kraven som 

brukar diskuteras i etiska riktlinjer (Kvale & Brinkmann, 2014). Dessutom framgick av brevet att 

deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan även efter att de gett sitt 

samtycke till detta. På så sätt uppfylldes samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet i studien uppfylldes 

genom att informanterna upplystes om vem som skulle ha tillgång till materialet, i vilket syfte 

informationen samlades in under intervjuerna samt att de enbart skulle användas i forskningssyfte 

(Vetenskapsrådet 2011; Kvale & Brinkmann 2014). Det framgick även att det transkriberade materialet 

och ljudinspelningen skulle förstöras när arbetet godkänts.  

När det gäller nyttjandekravet informerades informanterna om att materialet bara skulle användas i 

forskningssyfte samt hur de skulle kunna ta del av forskningsresultatet.  

Enligt Kvale & Brinkmann (2014) ska man informera intervjupersonerna om forskningens syfte, att 

deltagandet är frivilligt och att deras svar bara ska användas i forskningsändamål.  
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Resultat 

Konstaterade svårigheter 

Identifiering av svårigheter 

I intervjuerna framkom att lärarna många gånger upplevde att de upptäckte elevernas svårigheter med 

läsning och skrivning redan i förskoleklass eller i åk 1. De menade att det märks när eleverna ska lyssna 

efter första eller sista ljudet, att de inte känner igen bokstäverna, att de inte kan koppla bokstav till ljud, att 

de inte kan ljuda ihop eller att de inte kan läsa längre ord eller långa texter. Lärarna beskrev att de oftast 

var de själva som upptäckte svårigheterna i det vardagliga arbetet. 

 

 “Märker ju ändå skillnad när man börjar jobba med…första ljudet, sista ljudet,  

 sammansatta ord”     

 

 “Att de inte kan ljuda ihop ord trots mycket träning”  

 

Lärarna använde sig även av screeningar. Dessa screeningar följde en plan som elevhälsan tagit beslut om 

i varje kommun. Skolverkets bedömningsstöd för åk 1, DLS och H4 samt rättstavning är screeningar som 

nämns av informanterna. Med skolverkets bedömningsstöd menas “Nationellt bedömningsstöd i läs- och 

skrivutveckling för årskurs 1-3”. Detta är obligatoriskt att använda i årskurs 1 från och med den 1 juli 

2016 och bedömer elevernas läsförståelse samt skrivutveckling. Det används för att bedöma var eleverna 

befinner sig och hur undervisningen i fortsättningen kan planeras utifrån kartläggningen (skolverket.se). 

DLS är en screening som innehåller fyra olika delar; rättstavning, ordförståelse, läshastighet och 

läsförståelse. H4 är ett ordavkodningstest där man läser så många ord man hinner på en minut.  

De flesta beskrev även att screeningar blev en bekräftelse på vad de redan sett och förstått när det gäller 

elevernas svårigheter, det vill säga att det inte kom som någon överraskning. Ingen nämner något om att 

elever upptäcks i och med de screeningar som görs. 

 

 “Ordbilder, stavning, skrivtest, läsa, göra H4 och olika beroende på årskurser  

             så är det olika tester då” 

 

 “Uppföljningar varje år som elevhälsan skickar ut”  

 

 “Det som jag har upptäckt, det blir bekräftat”  

 

Vidare framkom att de screeningar som genomfördes inte alltid följdes upp på förväntat sätt med 

elevhälsans hjälp utan att klasslärarna själva fick följa upp och analysera resultaten.  

 

 “Sen får vi göra uppföljningarna, analysera och dokumentera dom 

och vi får mata in dom i ett program”  

 

Typ av svårigheter 

Lärarna beskrev olika typer av svårigheter som de upptäckte att eleverna hade tidigt i skolan. De första 

tecknen på svårigheter, menar de, kan komma redan i förskoleklass. Det märks att det blir svårt för eleven 

att känna igen bokstäverna och koppla dem till rätt ljud. När eleverna ska lyssna efter första ljudet, sista 
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ljudet, arbeta med sammansatta ord och andra övningar enligt Bornholmsmodellen uppkommer 

svårigheter. Bornholmsmodellen är ett strukturerat material som bygger på dagliga språklekar för att 

utveckla barns fonologiska medvetenhet. Elever kan inte höra var ljuden hörs i orden och får även 

problem med andra fonologiska övningar. När de sen ska börja ljuda ihop bokstäver till ord så får de inte 

ihop det. Det framkommer även att svårigheterna märks tydligt i det dagliga arbetet, när de ska skriva och 

inte kan få ihop några ord.  

Nästa typ av svårigheter som informanterna beskriver handlar om läsförståelse. De som har svårt att lära 

sig ljuda ihop ord får även svårigheter med längre ord när de väl lärt sig. Det märks även tydligare när 

texterna blir längre och det krävs större ansträngning att läsa och det blir svårt att förstå vad man läser. 

Lärarna beskriver elevernas svårigheter med läsförståelse då de har en långsam avkodning och inte får 

ihop ord och meningar. Elever som har dessa svårigheter får även svårt att hänga med i det som skrivs på 

tavlan i klassrummet. Lärarna beskriver även stora svårigheter för dessa elever vid övergången från 

årskurs tre till fyra då mängden text ökar avsevärt och det blir svårare för elever med läs- och 

skrivsvårigheter att följa med i undervisningen. 

 

 

“Att de inte kan ljuda ihop ord trots mycket träning”  

 

“Blandat ihop bokstäver eller vet inte vilken bokstav det är”  

 

“Att de inte förstå vad de läser”  

Undervisning  

Tidig läs- och skrivinlärning 

Samtliga lärare i studien beskriver att de arbetar med bokstavsinlärning, bokstav för bokstav, att alla 

elever tränar bokstäver och sen ljudar ihop bokstäverna till ord. De betonar även vikten av att lära eleverna 

rätt från början, det vill säga att de formar bokstäverna på rätt sätt. De får sen sätta ihop de enklaste 

stavelserna till korta ord. De arbetar även med att eleverna får diktera sina egna meningar och läsa dem. 

Det framkommer att samtliga lärare säger sig förstå att ljudning är mycket viktigt, speciellt för elever som 

har svårt att lära sig läsa eller skriva. De beskriver även att det ska vara fokus på läsning i de första 

skolåren. Eleverna ska läsa så mycket det går, både hemma och i skolan. De använder ofta samma text att 

läsa, både hemma och i skolan. Det är viktigt att hitta böcker på elevens nivå för att läsningen ska kännas 

meningsfull och stimulera eleven. Många uttrycker att de arbetar med ljudning och helord i kombination 

och då beskrivs helorden som de korta ord som används mycket i vårt språk såsom och, men och eller. Det 

förekommer även storboksläsning. Storboksläsning innebär att läraren sitter med en stor bok framför sig 

som eleven kan läsa ur samtidigt med läraren.  

 

 “Eleverna tränar på bokstäverna, ljuda, olika fonologiska lekar med 

 stavelser, rim, ramsor osv”  
 

 “Man börjar med en bokstav i taget och bygger på och då är det ljudning 

 som är viktigast”  

 

 “Läsningen måste det vara fokus på”  

 

  

Insatser för elever med läs- och skrivsvårigheter 

Lärarna beskriver att de själva får arbeta med anpassningar inom klassens ram för att ge extra stöd och 

hjälp åt elever med läs- och skrivsvårigheter. Den vanligaste insatsen är extra läsning. Den kan organiseras 
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på olika sätt, genom läsning i mindre grupp eller enskilt med en vuxen. Ibland organiseras grupperna efter 

nivå. Det kan vara läraren eller annan resursperson som genomför lästräning med eleverna. Några 

beskriver att elever med läs- och skrivsvårigheter får specialundervisning av specialläraren utanför 

klassrummet. 
 

“Dom läser extra med resurslärare eller resursperson”  

 

“En till en, med läsning”  

 

“Vi försöker dela upp eleverna och låta dem läsa i mindre grupper och  

kanske även anpassade grupper efter nivå men inte enbart efter nivå” 

 

“En timme i veckan har eleverna undervisning med specialläraren,  

där de får öva extra på att läsa och skriva.”  

  

 

Vidare framkommer att eleverna får träna på vanligt förekommande ord, samma ord varje dag under en 

period som läses högt för vuxen både hemma och i skolan. Eleverna kan även få hjälp genom att lyssna på 

inlästa texter och stöd i att tolka texter för att förstå innehållet.  

 

“Träna på vanligt förekommande ord, lyssna på inlästa texter, läsa varje dag  

med en lärare, både hemma och i skolan”  

 

 

Lärarna uttrycker även att de vill använda anpassat material för att bättre kunna hjälpa dessa elever. 

Samtidigt upplever de en frustration då de inte tycker att det finns något bra material på skolan och att 

tiden inte räcker till för att leta efter lämpligt material. De efterlyser även en plan för arbetet med läs- och 

skrivsvårigheter.  

 

 “Det finns inget bra material”  

 

 “Jag tycker inte det finns någon riktigt bra plan faktiskt”   

  

 “Det finns ju inte utan man får hela tiden hitta eget material, hitta egna lösningar” 

  

 

Effekter av svårigheter 

Sekundära symptom av läs- och skrivsvårigheter 

De flesta av lärarna i studien beskriver att elevernas svårigheter kan resultera i andra, sekundära symptom, 

såsom psykisk ohälsa. Det kan vara på grund av läs- och skrivsvårigheter eller på grund av kombinationer 

av olika svårigheter såsom dyslexi, adhd, autism. Eleverna beskrivs då som uppgivna, stressade, 

mindervärdiga och misslyckade. När de jämför sig med sina kamrater känner de sig sämre och ger upp. 

Detta kan i sin tur leda till sämre självkänsla och på sikt även till depression. De vill inte läsa eftersom de i 

förväg vet att de kommer att misslyckas. De hittar strategier för att dölja sina svårigheter, drar sig undan, 

blir alltmer inåtvända och det i sin tur kan resultera i att de inte vill komma till skolan och istället blir 

sittande hemma. Andra blir utåtagerande, arga och river sönder saker, lämnar klassrummet i frustration 

och får utbrott. Lärarna beskriver att de måste vara mycket försiktiga med hur de hanterar elever som mår 
dåligt på grund av sina svårigheter.   

 

 “De kan känna sig lite mindervärdiga och få dålig självkänsla”      
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 “Väldigt, väldigt nere i skorna, svårigheter i skolan med läsning och skrivning  

påverkar hur de mår och att de kan känna av att inte kunna”  

 

“Mörka till sinnes, svårigheter som gjorde att de blev utåtagerande och kände väl  

att de aldrig lyckades med något”  

 

“Man luras ett tag innan man kommer på dem för att de är så pass skickliga 

 i att gömma undan det här”  

 

Genus 

Pojkar och flickor har många gånger samma svårigheter, men de uttrycks på olika sätt. Lärarna beskriver 

att det är lättare att upptäcka pojkars svårigheter. Flickorna försöker dölja sina svårigheter och kan bli  

tysta och inåtvända eller hittar andra strategier för att dölja. Pojkarna däremot blir ofta högljudda och 

utåtagerande när de får svårigheter, vilket är lättare att se.  Den hjälp som sätts in ser likadan ut för pojkar 

och flickor.  

 

 “De har liksom samma svårigheter även om pojkar agerar utåt när 

 de inte kan och flickorna är mer inåtvända och hittar strategier  

 för att gömma när de inte kan.”  

 

Möjligheter och hinder för elevhälsoarbete 

Insatser 

Lärarna beskriver att elevhälsoteamet består av skolpsykolog, kurator, skolsköterska, 

specialpedagoger/speciallärare och rektor. På en av skolorna, som saknar speciallärare, ingår även en 

logoped. När det gäller elever med läs- och skrivsvårigheter finns på den ena skolan bara en logoped som 

arbetar med detta i elevhälsan medan på de andra skolorna arbetar specialpedagogerna samt speciallärare 

med läs- och skrivsvårigheter. Om eleverna som utreds av logoped skrivs rekommendationer för hur 

klassläraren kan hjälpa dem. Det handlar ofta om läsning av vanligt förekommande ord och annan daglig 

läsning. Samtidigt påpekas att det saknas resurser för att kunna genomföra dessa insatser då den ena 

skolan saknar speciallärare. Där det finns speciallärare beskrivs att eleverna får hjälp av dem någon gång 

per vecka 

 

 “Jag får ju rekommendationer från logopeden men sen saknas det ju  

resurser”  

 

“Specialläraren tog dem en timme i veckan från klassen för att de  

skulle få enskild undervisning”  

 

 

Uteblivna insatser 

Det framgår vidare att skolorna har EHT, vilket är ett möte med elevhälsoteamet där de tar upp olika 

elever som lärare anmält att de vill ha elevhälsans stöd för att kunna hjälpa. Informanterna berättar att 

klasslärare inte får närvara på dessa möten och att de inte alls är nöjda med denna ordning. På frågan om 

de vet vem som beslutar vilka som ska närvara på dessa möte säger sig merparten inte ha en aning, men de 

tror att det är rektorn.  
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 “Tycker inte det här om att man inte får vara med inte är bra”   

  

 

 “Ingen aning men jag skulle gissa på rektorn”  

 

 

När lärarna beskriver elevhälsans arbete framgår det att de anser att det finns många brister. Det 

framkommer att lärarna vill ha mer stöd i sitt dagliga arbete, och då mer specifikt i hur de ska hjälpa 

elever i svårigheter på bästa sätt. De menar att elevhälsans professioner behöver vara ute i verksamheten 

mer, vara med på lektioner och studera elever för att kunna hjälpa på bästa sätt, inte bara lämna något råd i 

största allmänhet och sedan lämna klassläraren åt sitt öde. Klasslärarna upplever att elevhälsan ofta lämnar 

tillbaka uppdragen till dem och att de själva får försöka hitta lösningar. Vidare framkommer att det saknas 

resurser för att genomföra de rekommendationer som man får från elevhälsan. På en skola är man nöjd 

med logopedens basutredningar vad gäller läs- och skrivsvårigheter samt uppföljningar, men för att kunna 

genomföra de rekommendationer som eleverna får behövs resurser och dessa saknas. En del lärare talar 

även om att det behövs någon som styr upp verksamheten kring elever som har svårigheter, inte bara de 

som är utåtagerande utan även de med inlärningssvårigheter. Ytterligare ett önskemål från lärarna är att 

elevhälsoteamet skulle vara lite mer tillgängligt på skolan. De menar att det blir omständigt när man måste 

boka en tid för allt, från minsta sak till stora utredningar. Att lärarna inte får delta på EHT upplevs som 

frustrerande. Många menar att elevhälsan diskuterar elever de aldrig sett och som de inte vet namnet på 

och det menar lärarna inte är rätt mot eleverna. Klasslärarna önskar vara med för att ge sin bild och delta i 

diskussionen kring elevens svårigheter. Det finns ingen känsla av samarbete när elevhälsan pratar över 

huvudet på klasslärarna.  

 

  

“Känns som att det behövs mer från elevhälsan, främst specialpedagogerna  

när det gäller läs och skriv”  

 

“Jag önskar att elevhälsoteamet vore mer tillgängliga för mig och andra lärare” 

 

“Ibland diskuterar de elever ovanför mitt huvud och då vet jag inte riktigt  

vad som händer” 

 

 “Jag tycker inte att det fungerar när de ska diskutera elever som de knappt  

aldrig har träffat och knappt kan namnet på dem ens”  

 

“Sätts ju inte in några resurser för att hjälpa dom”  

 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det i resultatet framkommer att samtliga lärare upplever att de tidigt kan 

konstatera barns läs- och skrivsvårigheter och att dessa sedan bara bekräftas via screeningar. Lärarna 

uppger också att de tycker sig märka att elever med läs- och skrivsvårigheter tidigt får följdproblem av 

detta, till exempel genom svårigheter att ta del av information via det skrivna språket.  

 

När det gäller arbetsmetoder beskriver lärarna att det viktigaste är mängden läsning samt uppföljning av 

elever med läs- och skrivsvårigheter. Just bristen på uppföljning och stöd till elever med dessa svårigheter 

upplevs som ett stort bekymmer för lärarna vilket i hög grad påverkar elevernas möjlighet till utveckling 

inom läs och skriv. Effekterna av dessa uteblivna uppföljningar beskrivs ofta genom elevers mående, till 

exempel beskrivs elever som undviker lässituationer och elever som reagerar utåtagerande vid situationer 

de känner att de inte behärskar. Här finns också en genusskillnad då pojkar ofta beskrivs som utåtagerande 

i dessa situationer medan flickorna beskrivs som inåtagerande, till exempel genom att de sluter sig och blir 
tysta.  
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Gemensamt för de flesta lärare är att de beskriver de uteblivna insatserna och det många gånger avskilda 

arbete som elevhälsan utför är ett stort hinder för elevers utveckling och mående. Lärarna uttrycker också 

en önskan om att få delta och bidra med sina kunskaper när en elev diskuteras i elevhälsan.  

 

Diskussion 

I det här kapitlet kommer vi att analysera resultatet som har arbetats fram utifrån studiens syfte och 

frågeställning. I denna studie har vi undersökt hur lärare upplever elevers läs- och skrivsvårigheter och 
deras psykiska ohälsa, kombinationen däremellan samt hur samarbetet mellan klassläraren och elevhälsan 

ser ut.  

 

I resultatet av vår studie framgick att de flesta lärarna upptäckte elevernas läs- och skrivsvårigheter redan i 

förskoleklass och i årskurs 1. Lärarna i studien beskrev att när de lyssnade på elever som läser enskilt 

kunde de märka vilka elever som hade svårt med läsning och vilka svårigheter eleverna hade. Lärarna som 

blev intervjuade i vår studie menar att de kunde identifiera vilka elever som befinner sig inom riskzonen 

för att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Resultatet i vår studie visar att dessa elever har svårt med första 

och sista ljudet och känner inte igen bokstäverna och dess ljud. Enligt SBU (2014) är det viktigt att 

eleverna får öva kopplingen mellan fonem och grafem. Detta leder till en förbättring av deras fonologiska 

medvetenhet, läsförmåga, läsförståelse, stavning och läshastighet. Vidare beskrivs att det går att förutsäga 

dyslexi genom tester redan innan elever fått läs- och skrivundervisning. Lärarnas egna bedömning kan 

även bero på vilka test som används, hur de följs upp samt lärarnas egen kompetens. Gijsel, Bosman och 

Verhoeven (2006) beskriver att lärarnas bedömningar, inklusive lärarnas förutsägelser och betygsskala 

gällande elever som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter har ett betydande samband med elevers 

läsning. Resultatet visar att lärarna i studien måttligt kunde förutspå elevers svårigheter i årskurs 1 redan i 

förskoleklass.  

 

Enligt Alatalo (2011) behöver rätt pedagogik och systematisk undervisning med en erfaren och kunnig 

lärare erbjudas tidigt. I vår studies resultat uttrycker lärarna att de anser det viktigt med rätt kompetens 

men att de upplever att de inte har det alla gånger och att elevhälsans hjälp och stöd då blir ännu viktigare. 

Läs- och skrivsvårigheter är förekommande i den svenska skolan och lärarna behöver rätt verktyg och 

kompetens för att kunna möta de svårigheter som eleverna befinner sig i. Enligt Bruce, Ivarsson, Svensson 

och Sventelius (2016) har 5-8 % av Sveriges befolkning dyslexi. Informanterna i vår studie beskriver att 

de många gånger saknar rätt material och möjligheter att arbeta med dessa elever på rätt sätt på grund av 

tidsbrist samt brist på rätt kompetens. Detta i sin tur ger inte dessa elever samma förutsättningar för en god 

skolgång som övriga elever.  Resultatet av vår studie visar att lärarna många gånger upplever att de 
screeningtester som görs i skolan inte följs upp. Det framkommer att samtliga lärare i studien var i behov 

av mer stöd och hjälp i detta från elevhälsan. Tjernberg (2013) skriver om viktiga faktorer som gör 
skillnad när man lär sig läsa och skriva och en av dem är lärarens skicklighet och kompetens. Författaren 

skriver att det är viktigt med en skicklig lärare, som kan sätta in denna förmåga i praktiken där 

undervisning sker. Eleverna behöver ta del av det som läraren kan och läraren måste få möjlighet att 

kunna hjälpa de elever som behöver hjälpen mest, nämligen de elever som är i svårighet. Tidigare 

forskning visar hur viktigt det är med lärarnas bemötande, förståelse och stöttning (Alatalo 2011; 

Tjernberg 2013). Författarna beskriver vidare att lärarna har en viktig roll när det gäller den tidiga läs- och 

skrivinlärningen och att identifiera svårigheter så tidigt som möjligt.  

En intressant aspekt i resultatet av vår studie var att ingen av lärarna upplevde att screeningtester har lett 

till nya avslöjanden om elevernas svårigheter eller inlärning, trots att forskning visar att detta förekommer. 

Resultatet kan bero på att urvalet i vår studie är litet samt att endast kunniga lärare anmäler sitt intresse 

som informanter.   
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Enligt SBU (2014) verkar vissa faktorer kunna användas för att förutsäga dyslexi redan tidigt. Dessa 

faktorer är fonologisk medvetenhet, bokstavskännedom samt snabb automatiserad benämningsförmåga. 

Övriga faktorer som studerats i detta syfte är inte studerade i tillräcklig utsträckning och kan alltså inte 

användas ännu. Enligt rapporten går det inte att säga vilka tester som är bra för att identifiera elever med 

dyslexi då vissa tester innehåller delar som är bra, men även delar som inte är vetenskapligt förankrade. 

Detta kan vara en bidragande orsak till att lärarna i studien anser sig kunna identifiera elever med läs- och 

skrivsvårigheter i det dagliga arbetet och att testerna blir en bekräftelse på deras egna misstankar kring 

elevernas svårigheter.   

I den tidiga läs- och skrivinlärningen beskriver lärarna att de arbetar med bokstavsinlärning, bokstav för 

bokstav för att sedan ljuda ihop så att det blir ord. Alla lärare var överens om att ljudning är en viktig del i 

att läsa och skriva, speciellt för de elever som har svårigheter inom området. Fonologisk medvetenhet är 

en viktig del i arbetet för att barnen ska utveckla en god läs- och skrivinlärning, (Frost 2009, Liberg 2006, 

Taube 2007).  

I resultat av vår studie framgår att lärarna beskriver vikten av att fokusera på läsning under de första 

skolåren och att de arbetar utifrån phonics och att de lär sig små, vanligt förekommande ord som 

ordbilder. Tjernberg (2013) menar att lärare måste ha god teoretisk kunskap om olika metoder och 

arbetssätt för att bemöta elevernas olika behov.  

Det som framkom i resultatet i vår studie var att lärarna anser att det är viktigt att ge rätt pedagogik från 

början för att eleverna inte ska fastna och riskera att hamna i svårigheter med läs- och skrivinlärningen. 

Informanterna förklarar även att om elever har svårigheter och inte får rätt insatser kan detta leda till att 

eleverna hamnar efter med inlärningen och utvecklar dåligt självförtroende. Enligt Frost (2009) behöver 

eleverna utveckla alfabetisk kunskap för att få insikt om själva språket. Läraren ska ha med detta i sin 

planering för den tidiga läs- och skrivinlärningen att eleverna ska få en god fonologisk medvetenhet. Alla 

barn lär sig inte på samma sätt och Frost menar att en del barn behöver en strukturerad undervisning 

medan andra utvecklar en fonologisk medvetenhet på egen hand. De elever som behöver den strukturerade 

undervisningen är elever med läs- och skrivsvårigheter. 

 

När det kommer till insatser för elever med läs- och skrivsvårigheter visar resultatet av vår studie att 

informanterna upplever att de får göra mycket av arbetet själva som när det kommer till extra 

anpassningar och att hjälpa elever med läs- och skrivinlärning. Den vanligaste insatsen som infomanterna 

beskriver är att eleverna får extra läsning med en vuxen, där eleven även får träna på samma ord och 

vanlig förekommande ord varje dag under en period. Tjernberg (2013) skriver om tryggt klassrumsklimat 

och menar att det är viktiga framgångsfaktorer att eleverna har ett anpassat läromedel och känner sig 

delaktiga i klassrummet. Vidare skriver Tjernberg (2013) att elever i behov av särskilt stöd behöver mer 

tid vid instruktioner. 

 

Vår studie resulterade även i lärarnas beskrivningar av att läs- och skrivsvårigheter kan resultera i andra 

sekundära svårigheter såsom psykisk ohälsa med uppgivna, stressade, mindervärdiga och misslyckade 

elever. Tidigare forskning visar att det finns ett ömsesidigt samband mellan läs- och skrivsvårigheter och 

psykisk ohälsa (Fischbein under utgivning; Wegmann, Powers & Swick 2017; Gustavsson et al. 2010). 

Lärarna som intervjuades i vår studie menar att läs- och skrivsvårigheter kan vara orsak till att psykisk 

ohälsa ökar bland elever, men menar också att det kan finnas andra faktorer som påverkar såsom ADHD, 

dyslexi och autism. Folkhälsomyndighetens rapport (2018) och Allodi (2010) visar att psykisk ohälsa 

bland barn ökar i Sverige och menar att det beror på brister i skolan och att arbetsmarknadens krav ökar. 

Elever som inte får tidiga insatser när man misstänker svårigheter, riskerar att komma efter och få lägre 

skolresultat än andra i samma ålder. Enligt Fischbein (under utgivning) riskerar elever som har svårigheter 

att undvika uppgifter som utmanar eller upplevs som svåra, för att inte bli upptäckta av andra. Både 

forskning och lärarna i denna studie är överens om hur pojkar och flickor agerar och menar att de agerar 

på olika sätt när det kommer till hur de hanterar psykisk ohälsa (Gustavsson et al. 2010, Allodi 2010, 

Fischbein under utgivning). Författarna menar att pojkar blir mer utåtagerande och flickor mer 

inåtagerande, vilket även informanterna i studien bekräftar. 

 
Elevhälsan ska bestå av olika professioner och arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande. I 

resultatet av vår studie framkommer att flera av lärarna upplever att det från elevhälsans sida saknas 
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kunskaper om läs- och skrivsvårigheter. I en av skolorna i vår studie får lärarna rekommendationer från 

logoped och det är just logopeden som även intensivläser och har specialundervisning med eleverna i 

denna skola. I de andra skolorna i vår studie arbetar speciallärare/specialpedagoger med läs- och 

skrivsvårigheter. Enligt Tjernberg(2013) utvecklar lärarna yrkesskicklighet när de får fortbilda och 

utveckla sig själva. Författaren menar att kompetens och kunskap är två viktiga faktorer som avgör hur 

elever lär sig läsa och skriva samtidigt som det minskar misslyckande och elever som hoppar av skolan. 

Att lärarna inte är närvarande i elevhälsomötena ses som ett problem av informanterna i vår studie. I 

studiens resultat beskriver lärarna att det på elevhälsomötena diskuteras insatser som ska stödja elevernas 

utveckling mot utbildningens mål. Informanterna uppger att de anser att det är svårt att besluta om insatser 

för elever som elevhälsan inte har besökt och observerat i det dagliga arbetet, för att finna lämpliga 

åtgärder som fungerar för dem. Lärarna i vår studie anser att de bör få närvara på EHT då de besitter 

ovärderlig kunskap om dessa elever och de ser det som ett stort hinder i samarbetet med elevhälsan. 

Bengtsson, Kempe Olsson och Necoviski (2019) har utarbetat en modell för ett främjande, förebyggande 

och lärande elevhälsoarbete. De menar att möten med elevhälsa och skolpersonal behöver en fast struktur, 

att pedagogerna ska delta och att man efter varje möte ska ha kommit fram till beslut som resulterar i 

insatser för elever som tas upp. Detta är något som resultatet i vår studie stärker då samtliga informanter 

på olika sätt lyfter fram bland annat vikten av deltagande av lärare på EHT.    

 

Vikten av specialpedagogisk kompetens på skolorna framkommer i vår studie som en mycket viktig del i 

att elever når målen och får den hjälp de är berättigade för att må bra. Resultatet av detta arbete är viktigt i 

vårt framtida yrke som speciallärare med inriktning på läs- och skriv. Vi har en mycket viktig roll på 

skolorna då lärare klart uttrycker att de ser en brist på denna kompetens. Vikten av att speciallärare och 

specialpedagoger samarbetar med övriga lärare betonas och nämns som en framgångsfaktor när det gäller 

att förebygga elevers psykiska ohälsa, där elevhälsan tar mer hjälp av lärare i sitt arbete för att hjälpa 

elever i behov. Vi ska ta vara på lärares kunskaper kring elever och bidra med vår egen kompetens i 

samarbete med elevhälsan och övriga på skolan. Detta samarbete behöver, enligt våra informanter, 

utvecklas och det tar vi med oss.  

 

Metoddiskussion 

I vår studie utgick vi från en kvalitativ forskningsmetod. För att samla in det empiriska materialet använde 

vi oss av intervjuer, som passade syftet för att få svar på forskningsfrågorna. Vi utgick från en 

intervjuguide där vi delat in ett antal frågor i olika teman; angående bakgrund, läs- och skrivsvårigheter, 

elevhälsans arbete, psykisk hälsa bland elever generellt och speciellt hos elever med läs- och 

skrivsvårigheter och utgick från en halvstrukturerad intervju. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) innebär 
en halvstrukturerad intervju att intervjuguiden innehåller olika ämnen och förslag till frågor men att dessa 

inte behöver följas slaviskt utan att intervjuaren kan följa upp saker som informanten säger, ta frågorna i 
annan ordning och liknande. Då vi var inriktade på att få med specifika frågeställningar valde vi denna 

intervjuform för att vi ville ha svar på vissa frågor och ha möjlighet att ställa följdfrågor och kasta om 

ordningsföljden på våra frågor om behovet skulle uppstå. Planeringen av intervjuerna samt genomförande 

blev omfattande. Samtliga intervjuer transkriberades vilket var tidskrävande men det gav oss ett bra 

material att analysera.  

Vid val av metodansats valde vi fenomenografisk forskningsanalys för att vår studie handlar om lärarnas 

upplevelse och för att kunna genomföra studien ville vi använda oss av en analysmetod som var lämplig 

för att kartlägga individers tankar och uppfattning kring ett fenomen. Vi ansåg att fenomenografisk 

forskningsmetod var mest lämpligt eftersom vi ville ha en intervjuguide att följa och samtidigt ville vi 

ställa följdfrågor för att få en djupare förståelse av fenomenet, (Fejes & Thornberg, 2017). Vi hade även 

kunnat välja en tematisk analys utifrån Braun och Clarke (2013). Enligt Braun & Clarke (2013) fokuserar 
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tematisk analys på att hitta mönster i data och beskriva det. Med en tematisk analys skulle resultatet vara 

mer inriktat på rika beskrivningar av själva temat. Vi ville förstå och beskriva kvalitativt skilda sätt lärare 

uppfattar ett fenomen, därför har vi valt fenomenografisk analys.   

I vår studie hade vi ett fåtal informanter från fyra skolor. Det innebär att de resultat som framkommit 

kunde ha blivit annorlunda om vi hade valt att genomföra studien på andra skolor eller med fler eller andra 

informanter. Då bägge författarna till denna studie är ovana vid intervjusituationer kan det ha påverkat 

informanterna och därmed resultatet. Det kan även vara så att lärarna ville framstå som duktiga och därför 

svarade på det sätt de trodde att vi vill att de skulle svara, vilket också kan påverka resultatet. En annan 

aspekt att beakta är att möjligheten finns att enbart lärare som känner sig säkra och kunniga valt att delta i 

studien vilket också kan påverka resultatet.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Informationsbrev 

 

Studien är ett examensarbete på avancerad nivå och är en del av utbildningen till speciallärare vid 

Stockholms universitet. Intervjuerna kommer att genomföras i oktober 2019, varje intervju 

beräknas ta 25-45 minuter. Det är viktigt att intervjun sker i ostörd miljö, på en tid och plats som 

Du bestämmer. Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut i text. 

 

Syftet med detta arbete är att vinna kunskap om hur lärare ser på elevers läs- och skrivsvårigheter 

och om det påverkar deras psykiska hälsa. Vi vill även se hur detta arbete ser ut i praktiken och 

på vilket sätt lärarna får stöd av övriga professionella i skolans elevhälsa.  

 

Studien kommer att genomföras i fyra olika skolor, i två olika kommuner. Vi vill intervjua 

klasslärare i årskurs 1-3 som arbetar med läs och skrivundervisning. Intervjun kommer att beröra 

din uppfattning/erfarenhet av elevers läs- och skrivsvårigheter och om detta enligt lärarnas 

uppfattning har samband med deras psykiska hälsa.   

 

Intervjuerna kommer att bli avidentifierade och behandlas på ett säkert sätt. Resultatet kommer 

att analyseras och presenteras i vårt examensarbete som du kan ta del av.  

Materialet från intervjuerna kommer att förstöras när arbetet är godkänt.  

 

Det är frivilligt att delta men vi är mycket tacksamma om du vill medverka i studien.  

 

Vi frågar härmed om du vill delta i studien.  

Har du frågor om studien är du välkommen att höra av dig till oss. 

Vi kontaktar dig om en vecka från idag för att få ett besked om din medverkan. 

 

Camilla Mårsén 

camilla.marsen@alvdalen.se  

 

Asha Abdulle 

asha_cu@hotmail.com 

 

Handledare: Siv Fischbein 

mailto:camilla.marsen@alvdalen.se
mailto:asha_cu@hotmail.com
mailto:asha_cu@hotmail.com
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

 

Angående bakgrund 

● Hur länge har du varit lärare? 

● Vilken utbildning har du? 

Angående läs och skrivsvårigheter 

● Vilka erfarenheter har du elevers läs- och skrivsvårigheter? 

● Hur gör ni för att identifiera dessa barn?  

● Är det skillnad på pojkar och flickor? Hur blir det synligt?  

● Hur arbetar ni i er skola med elever med läs- och skrivsvårigheter? 

● På vilket sätt sätts interventioner in? Hur ser det ut för pojkar kontra flickor? 

● Hur upplever du att de här eleverna känner sig? 

● Har de andra svårigheter? 

● Vem ansvarar för att hitta dessa elever? Screening? Lärarens bedömning? 

● Hur arbetar ni med tidig läs och skrivundervisning? 

● Vad avgör hur ni arbetar med dessa svårigheter? 

● Vilka möjligheter har eleverna med läs och skrivsvårigheter att tillgodogöra sig 

undervisningen? 

● Vilka hinder finns för att elever med läs och skrivsvårigheter ska kunna tillgodogöra sig 

den undervisningen? 

● Vilka beslutar om eventuella åtgärder? Läraren själv? Elevhälsoteamet?  

Angående Elevhälsans arbete 

● Vilka ingår i elevhälsan? 

● Hur ofta träffar du dem? 

● I vilka sammanhang träffar du dem?  

● Arbetar några i elevhälsan med läs- och skrivsvårigheter? 

● Vilket stöd kan elever i läs- och skrivsvårigheter få? 

● Hur återkopplar elevhälsan sitt arbete till dig? 
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● På vilket sätt får föräldrar och elever ta del av beslut från elevhälsan? 

● På vilket sätt stöttar elevhälsan dig i ditt arbete med läs- och skrivsvårigheter? 

● I klassrummet? 

● På annat sätt? 

● Hur tänker du kring elevhälsans arbete på skolan? 

● Hur går EHT till på din skola? 

● Vilka deltar på EHT?  

● Vem bestämmer vilka som får vara med? 

● På vilket sätt får föräldrarna vara delaktiga? 

● Hur ställer du dig till detta? 

Angående Psykisk ohälsa bland elever generellt men främst elever med läs och 

skrivsvårigheter 

● Vad är dina erfarenheter kring psykisk ohälsa bland dina elever? 

●  Anser du att psykisk ohälsa och läs och skrivsvårigheter har kopplingar? I så fall kan du 

beskriva det? 

● Kan du ge exempel på hur psykisk ohälsa kan framträda? På vilket sätt märks det? 

● På vilket sätt får elever med läs- och skrivsvårigheter och psykisk ohälsa hjälp och stöd av 

elevhälsan? 

● Hur tänker du kring det? (Organisationsnivå, gruppnivå och individnivå). 
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