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Abstract
The aim of this study was to research how a group of teachers at an elementary school described
the methods that they used to teach reading and writing skills in grades 1-3, including practices
used to prevent reading and writing difficulties. The study was conducted by interviewing
teachers, and then analyzing the findings by applying the theoretical framework consisting of the
three special educational perspectives. The summarized results showed that the teachers used
similar methods of practice, but that their own university education had given them dissimilar
sets of knowledge and perspectives on how they performed their teachings. Teaching methods
that were used to prevent reading and writing difficulties were the usage of language games
during the beginning stages of literacy development, and cooperation between parents and special
education teachers. Another important factor was the early identification of pupils who faced
challenges in reading and writing difficulties. Some of the results matched previous studies in the
same area. An additional finding found is that teachers’ education has changed, as well as their
status over the past twenty years, which has had an effect on their occupation.
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Sammanfattning
Syftet med studien är att undersöka hur några lärare på en grundskola beskriver att de arbetar
med läs- och skrivinlärning i årskurs 1-3 samt hur de arbetar för att förebygga läs- och
skrivsvårigheter. Studien är baserad på en intervjustudie och resultaten är analyserade med hjälp
av begrepp från de tre specialpedagogiska perspektiven. Det sammanfattande resultatet visar att
lärarna arbetar med liknande metoder i sin undervisning men att deras lärarutbildning gett dem
olika kunskaper och ingångsvinklar kring hur de utformar sin undervisning. Gemensamma
faktorer som de uppger som betydelsefulla att använda sig av är språklekar i början av läs- och
skrivinlärningen och ett gott samarbete med både föräldrar så väl som speciallärare främjar
elevernas läs- och skrivutveckling. En annan viktig faktor är att tidigt identifiera elever som stöter
på hinder i sin läs- och skrivutveckling. En del av resultaten stämmer överens med den tidigare
forskningen som jag har tagit del av. Dessutom har det uppkommit ett fynd i studien vilket är att
lärarutbildningen har förändrats och det har även deras status de senaste tjugo åren och det har
påverkat deras arbete på olika sätt.

Nyckelord
Läs- och skrivinlärning, Läs- och skrivsvårigheter, grundskola, förebyggande arbete
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1. Inledning
Svenskämnet bär, enligt kursplanen i svenska, ett huvudansvar för elevernas språkutveckling.
Samtidigt framhålls att alla lärare i skolan har ett gemensamt ansvar för elevernas
språkutveckling och måste vara medvetna om språkets betydelse för lärandet inom det egna
ämnet. Språket och kommunikation betonas och man framhåller att den språkliga utvecklingen
inte kan delas upp i delfärdigheter som tala, lyssna, läsa och skriva som undervisas var för sig,
utan dessa hänger ihop och utgör en helhet. Det framhålls i kursplanen att elever utvecklar alla
dessa förmågor i ett socialt samspel med andra (Kursplaner och betygskriterier, Lgr- 11, s 98).
De internationella undersökningarna PIRLS 2006, PISA 2006 och Skolverkets nationella
utvärdering av grundskolan NU-03 visar att färre svenska elever klarar en mer komplex
läsförståelse anledningen till det är att de oftast inte möter adekvat undervisning i och om
lässtrategier. Därför har man lyft fram detta i nya kursplanen i svenska så att det blir tydligare i
LGR 11 än vad det var i Lpo 94. I 9-10 årsåldern avslutas den inledande läsinlärningen och barn
går från att lära sig läsa till att läsa för att lära (PIRLS, 2001). I skolans styrdokument har man
delat upp kunskapsområdena inom svenska. Det centrala innehållet i årskurs 1-3 under rubriken
Läsa och skriva är exempelvis ”lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa
läsningen efter textens form och innehåll” och ”strategier för att skriva olika typer av texter med
anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag” (Skolverket, s.3).
I mitt arbete som lärare och speciallärare har jag intresserat mig för elevers läsutveckling och
framförallt de elever som upplever svårigheter och inte utvecklas i samma takt som övriga.
Eftersom jag studerar på speciallärarprogrammet med inriktning på språk, läs- och skrivinlärning
ville jag välja att göra en studie på något som jag själv kan ha användning för i mitt yrke. Jag har
upplevt att det har varit ganska svårt att hitta studier som har en samlad bild av vilka olika
faktorer som påverkar en framgångsrik läsinlärningspedagogik och som även är anpassad för de
elever som upplever hinder inom detta. Därför har jag valt att göra en studie som dels tar upp
vilka läsinlärningsmetoder som används av några lärare och sedan belysa deras
utbildningsbakgrund. När jag arbetade som klasslärare på lågstadiet kände jag ofta att jag inte
hade fått tillräcklig kunskap från min lärarutbildning för att kunna bedriva en adekvat läs- och
skrivundervisning där jag uppmärksammar var och en där de befinner sig. Allra minst kunde jag
tillgodose de elever som stötte på hinder. Det ständiga dåliga samvetet gjorde sig påmint för att
jag inte hann med dem som halkade efter. Där växte också ett frö i mig som gjorde att jag ville
fördjupa mig i just det, hur jag kan stötta dem på bästa sätt. Nu när jag arbetar som speciallärare
undervisar jag endast de som har svårigheter med läsningen men det jag ville ta reda på är hur
några lärare arbetar med just läsundervisningen och identifieringen av de som utvecklas
långsammare. Jag ville ta reda på hur deras lärarutbildning har sett ut och hur den påverkar deras
undervisning och stöttning av svagpresterande elever samt hur de tar hjälp av specialläraren och
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koppla till tidigare forskning. I min studie har jag redogjort för de begrepp som är relevanta när
man talar om läs- och skrivinlärning och vanliga metoder som används i undervisningen. Jag har
sammanfattat teoretiska aspekter på läs- och skrivlärande som andra forskare tagit upp och
kopplat dem till min egen studie.

1.1. Syfte
Syftet med denna studie är att ta reda på hur några lärare på en skola i Mellansverige beskriver
hur de arbetar med läs- och skrivinlärning och hur de även arbetar för att förebygga läs- och
skrivsvårigheter samt hur de tar hjälp av specialläraren.

1.2. Frågeställningar
Frågeställningarna är:
•

Vilka läsinlärningsmetoder och strategier använder lärarna som undervisar årskurs 1-3 i
svenskundervisningen?

•

På vilka sätt arbetar dessa lärare förebyggande med läs- och skrivsvårigheter?

•

Hur går identifieringen till av elever som upplever läs- och skrivsvårigheter och hur tar de
hjälp av specialläraren?

•

Hur definierar lärare sin egen roll i hur elever lär sig att läsa och skriva?

•

Hur tar lärarna hjälp av specialläraren?
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2. Metoder som används i läsundervisningen
Nedan beskrivs både syntetiska och de analytiska läsinlärningsmetoder samt det förebyggande
arbetet som lärarna använder sig av för att minimera risken för att eleverna ska drabbas av läsoch skrivsvårigheter. I avsnittet tas det även upp vilka bakomliggande orsaker som kan finnas till
att elever upplever svårigheter och hur identifieringen av dessa elever går till.

2.1.1. Syntetisk metod
Det finns olika läsinlärningsmetoder och de mest omtalade är de analytiska och de syntetiska
metoderna. Hjälme (1999) beskriver den syntetiska inlärningsmetoden eller ljudningsmetoden
som den också kallas innebär att man börjar i delarna av orden och sedan bildar en helhet. Barnen
får lära sig en bokstav, ett ljud i taget. Man börjar med någon av de vanligaste vokalerna eller
någon av konsonanterna och man lär in bokstäverna grundligt. Man arbetar med det visuella
genom att se likheter och olikheter hos de olika bokstäverna och man lyssnar på bokstavens ljud.
När barnen har lärt sig ett par bokstäver grundligt börjar man sätta ihop dem till korta ord.
Skrivinlärningen sker i samband med läsinlärningen och på det så sätt uppstår kopplingar mellan
bokstäver och ljuden på ett naturligt sätt. Barnen måste ljuda samtidigt som de skriver. För att
inte barnen ska känna sig misslyckade börjar man på en lätt nivå och sedan ökar man
svårighetsgraden. I syntetiska metoden vill man automatisera läsningen så att uppmärksamheten
kan riktas mot textens innehåll. Till läsinlärningen används speciellt anpassade texter
undervisningen utgår ifrån de minsta delarna för att sedan bygga upp dem till större helheter. En
företrädare till ljudningsmetoden enligt Leimar (1979) var Witting som på -70 talet utarbetade en
metod som utgick från ljudningsmetoden och blev uppkallad efter henne Wittingmetoden. Hon
ansåg att man först skulle fokusera på avkodning och därefter läsförståelsen. Men det har riktats
kritik mot metoden för att den har ansetts vara för teknisk och att den skulle leda till att barnens
läsning blev mekanisk (Leimar, 1979).

2.1.2. Analytisk metod
Analytisk metod och ordbildsmetoden går i stort sätt ut på samma sak som de syntetiska
metoderna, att få barnen att lära sig att läsa orden som en helhet eller en bild. Skillnaden är att i
analytisk metod får barnen lite mer hjälp av läraren. I den här metoden lär sig barnen att se att
orden går att bryta ner i mindre delar och bokstäver. Barnen tränas inte att se sambandet mellan
bokstäverna och fonemen på samma systematiska sätt som i den syntetiska metoden. Det man vill
uppnå är att barnen själva ska upptäcka kopplingen mellan bokstav och ljud genom att läsa
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ordbilder. Det här ligger sedan till grund för att förstå sambandet mellan grafem och fonem för
barnen (Wasberg 2010). En metod som baseras på den analytiska metoden är LTG-metoden som
utvecklades av Leimar (1974). Hon ansåg att barnen begränsades av ordvalen som de mötte i de
andra läsmetoderna. Istället ville hon använda ordförrådet som eleverna själva använde sig av.
Syftet var att eleverna skulle lära sig att texten betyder något och att de kan producera egna texter
(Leimar 1979). Hjälme (1999) riktar viss kritik mot LTG-metoden. Hon understryker även att det
finns risk för att eleverna blir uttråkade av att repetera samma läsmaterial flera gånger. Hon
menar att eleverna kan memorera texterna utantill och därmed inte lära sig att läsa dem. En som
också riktar kritik mot LTG-metoden är Taube (1997). Hon hävdar att det finns risk för att
eleverna då får möta alla lästekniska svårigheter på en gång och att det då blir för svårt för
eleverna att ta till sig texten.
En annan metod som heter Kiwi–metoden används i Nya Zeeland och även i många svenska
skolor. Den har också ett analytiskt förhållningssätt och bygger på läsning av böcker med olika
svårighets grad. Metoden beskriver fyra typer av läsning: högläsning, gemensam läsning, vägledd
läsning och självständig läsning. Samtalet ligger alltid till grund för att skapa ett intresse och en
förståelse hos eleverna (Hedström, 2009).
Trageton (2005) införde att skriva sig till läsning i Norden under ett projekt som pågick 19992002. I projektet vänder Trageton på uttrycket läs- och skrivinlärning och med hjälp av datorn får
barnen utveckla sin skriv- och läsinlärning. Syftet med projektet var att undersöka hur datorn som
verktyg kunde ändra på den traditionella läs- och skrivutvecklingen. Trageton beskriver sin
metod som en skriftspråksstimulerande verkstad där eleverna parvis med en klasskamrat skapar
sin egen text på dator. Sedan får de återkoppling på det genomförda arbetet av den egna texten.
Det här arbetssättet ska uppmuntra och utveckla elevernas kommunikationsförmåga då de tar
hjälp av varandra och ständigt för en dialog med varandra. Det här sättet att använda språket är
också något som stöds i läroplanen för grundskolan. Många elever har uppskattat denna metod
nämner Wallvik (2012) i sin studie. I Sverige idag är det flera skolor som har valt att arbeta efter
Tragetons metod men det finns däremot ingen vetenskaplig forskning som påvisar metodens
effektivitet. Ett par av de som ifrågasätter denna metod är Fredriksson och Taube (2012). De
menar att de forskningsresultat han har visat upp brister i flera avseenden. De anser att
forskningsunderlaget inte har varit tillräckligt och att Trageton inte heller beskriver andra faktorer
som kan påverka det goda resultatet. Även Lundberg (2005) har kritiserat metoden då man
skriver på datorn, han menar att muskelrörelserna i händerna då eleven skriver med penna hjälper
hjärnan att befästa bokstaven, men om man skriver på dator går eleverna miste om denna effekt.

2.1.3. Förebyggande arbete
Ett bra sätt som är användbart för att förebygga läs- och skrivsvårigheter är att lärarna kartlägger
elevernas förmågor under den tidiga läsutvecklingen för att hela tiden kunna följa upp var det
brister och vad eleverna behöver träna lite mer på (Lundberg, 2005). Det finns några olika
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material som man kan använda sig av. Ett av dem är Nya språket lyfter (Skolverket, 2011)
materialet sträcker sig från år 1-5, Läraren observerar eleven och eleven görs delaktig genom att
fylla i ett läsutvecklingsschema. Det finns 15 olika observationspunkter och avstämningar för
tala, skriva, lyssna och läsa. Ett annat material är Läsutvecklingsschema (LUS) som beskriver
läsutvecklingsprocessen steg för steg (Hedström, 2009). LUS är uppdelat på tre faserutforskande, expanderande och litterat läsning. Till varje fas finns punkter som eleven ska uppnå
och i materialet ges förslag på texter till de olika faserna och punkterna beskriver. Ytterligare ett
material som man även kan använda sig av är ”God läsutveckling” (Lundberg & Herrlin, 2005)
som delar in läsförmågan i fyra dimensioner- fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i
läsningen och läsförståelse.
Goda läsare utvecklar strategier och väljer lämpliga lässätt. Läsintresse, som är den femte
dimensionen, beskriver läsning som en färdighet som kräver övning. Ett barns läsutveckling
hänger nära ihop med dess vilja och lust. Lundgren och Herrlin (2005) har kartlagt varje
dimension i olika steg och det finns olika tester som hjälper läraren att ta reda på vad barnen kan.
Lärarna testar elevernas förmågor i olika moment individuellt eller i grupp och sedan fyller man i
olika rutor som anger olika förmågor som eleven uppvisar att den kan, detta kan läraren göra
själv eller tillsammans med eleven. Som lärare är det viktigt att kunna följa sina elevers
läsutveckling för att på bästa sätt kunna stötta den att utvecklas vidare. Eftersom det är många
elever i en klass kan det vara svårt att veta exakt var varje elev befinner sig i sin utveckling.
Enligt Wallvik (2012) är därför kartläggning av deras förmågor ett mycket effektivt redskap för
läraren att kunna följa elevens utveckling och ge rätt stöd individuellt. Enligt Herrlin & Lundberg
(2004) kan det ibland vara svårt för lärare att se alla barns utveckling och upptäcka att vissa
elever inte utvecklas i samma takt som andra. Man kan även använda kartläggningen när man
samtalar med eleverna och även deras föräldrar om hur de utvecklas i sin läsning. Detta kan
enligt Wallvik (2012) bidra till att föräldrarna blir mer aktiva på ett annat sätt i arbetet med att
hjälpa barnen att utvecklas vidare. När man som lärare vet vad den enskilda eleven uppfattar som
svårt kan man anpassa materialval, uppgifter och så vidare efter elevens förmåga. När barnen
kommer till skolan har de hunnit olika långt i sin läsutveckling. Det finns dels barn som redan
läser med flyt och säkerhet, dels barn som bara känner igen en och annan bokstav. Som lärare står
man inför en stor utmaning, att inte tappa något barn. Det är särskilt viktigt för de elever som inte
har kommit så långt i sin läsutveckling. Då är det extra viktigt att vara vaksam på tecken som
visar att de håller på att köra fast. Det kan vara svårt att se alla barns utveckling i en klass. Det är
inte heller alltid helt enkelt att upptäcka att ett barn inte går vidare i den takt som man förväntar
sig. Det kan också vara svårt att avgöra vilket stöd och vilken stimulans det barnet behöver för att
gå vidare (Andersson, Belfrage & Sjölund, 2006).
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2.1.4. Bakomliggande orsaker till läs- och skrivsvårigheter
De bakomliggande orsakerna som kan göra att elever utvecklar läs- och skrivsvårigheter kan man
enligt Alatalo (2011) och Tjernberg (2007) dela in i tre olika kategorier. Den första kategorin är
faktorer som är på organisationsnivå, det vill säga hur mycket resurser skolan har i form av
kompetent personal, material och andra aspekter som miljöfaktorer och klasstorlek. Skolverket
(2011) har bland annat diskuterat jämförelser i samhälls- och skolsystemförändringar men även
förändringar i betygssystemet och den ökade bostadssegregationen. En del forskning visar att
segregering, differentiering och decentralisering bidrar till ökade resultatskillnader.
Den andra kategorin är faktorer som är på gruppnivå som innefattar gruppsammansättning så som
klassrumsklimat och arbetssätt. En av de viktigaste orsakerna till att hinder kan uppstå är dålig
undervisning som kan ge barn stora svårigheter med läsinlärningen. Oavsett vilken
läsinlärningsmetod man använder spelar det stor roll hur skicklig läraren är. Både Tjernberg
(2007) och Alatalo (2011) tar upp hur viktig roll läraren har och hur pass stor kompetens den
besitter. Skolverksrapporten 2010 som Gilliam och Persson (2011) nämner i sin artikel visar att
den klart viktigaste faktorn för elevernas resultat är olika aspekter av lärarnas undervisning och
framförallt lärarnas kompetens. Det är av stor vikt att läraren ger eleverna en tidig språklig
stimulans redan i förskoleåren med hjälp av rim och ramsor. Det krävs många timmars läsning
för att bli en duktig läsare, många fler än vad som ryms under lektionstid därför krävs det även att
föräldrarna ger sitt stöd hemifrån och uppmuntrar till läsning. Andra psykologiska aspekter som
bemötande av både lärare och klasskamrater, upplägg av arbetssätt så som grupparbete eller
självständigt arbete och ett tillåtande klassrumsklimat vilket innebär att eleverna hjälper varandra
och accepterar varandras olikheter har mycket stor betydelse (Andersson, m.fl., 2006).
Den tredje kategorin som Alatalo och Tjernberg nämner är faktorer som är på individnivå som
innefattar biologiska förutsättningar så som arvsanlag och funktionshinder och tvåspråkighet. Det
finns viktiga faktorer att känna till då man arbetar med barn och deras läs- och skrivutveckling
som är nära sammankopplade med läs- och skrivsvårigheter. En vanlig orsak till läs- och
skrivsvårigheter och dyslexi är koncentrationssvårigheter eftersom det ofta kan medföra läs- och
skrivproblem. Det kan även finnas en biologisk orsak till dyslexi då är det en speciell typ av läsoch skrivsvårigheter. Det kan även bero på en allmän utvecklingsstörning brukar påverka
förståelsen och skrivförmågan. Alla barn har olika förutsättningar för att lyckas med sin läsning.
Otillräckliga kunskaper i det svenska språket kan bero på att man har ett annat första språk, att
man får för lite språkstimulans i förskoleåren och att man har för lite läsvana är andra faktorer
som kan leda till läs- och skrivsvårigheter. Att förstå hur bokstäver och språkljud hänger samman
är absolut nödvändigt i ett alfabetiskt språk och detta kan en del ha svårt för i början. Barn med
dyslexi brukar ha svårt att uppmärksamma språkljuden i talet även om deras hörsel är normal. En
del har också svårigheter med sin motorik, matematik, uppmärksamhet och koncentration
kombination med dyslexi (Andersson, m.fl., 2006). Andra orsaker till problem med läsningen kan
ibland vara att man har annat modersmål, kaotiska hemförhållanden, olämplig läsundervisning
eller en kombination av dessa (Reichenberg, 2008).
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2.1.5. Identifiering
Hur identifierar man då elever med läs- och skrivsvårigheter? När det gäller de yngre eleverna
kan det vara svårt att veta om en långsam läs- och skrivutveckling kan hänga samman med
bristande intresse eller motivation, dålig språklig stimulans eller språkliga svårigheter. Elever kan
också få problem med läsningen om de inte förstår syftet med att läsa eller får rätt hjälp (Liberg,
2007). Alla dessa faktorer är sådant som kan hjälpa lärarna att identifiera läs- och
skrivsvårigheter. Enligt Ericson (2010) har dessa barn oftast svårt att organisera sig som att hålla
reda på läxorna, ha med sig rätt material till skolan, de kan uppfattas som slarviga men att
svårigheterna egentligen grundar sig i problem med ljuduppfattning, arbetsminne och
koncentration. Dessa faktorer kan vara bra att känna till som lärare och uppmärksamma de elever
som uppvisar detta för att undersöka vidare vad som är orsaken bakom.
Koncentrationssvårigheter kan även hänga ihop med andra diagnoser som neuropsykiatriska
funktionshinder exempelvis ADHD, det viktigaste är att man undersöker vidare varför eleven har
svårt att fokusera i samband med läsning och skrivning. Vid arbetet med kartläggning av elevers
lässvårigheter tittar man på vilka strategier eleven använder sig av och hur dennes resultat ser ut.
Därefter vidtas åtgärder kopplade till den kartläggning som utförts (ibid). Flera forskare
exempelvis Alatalo (2011), Tjernberg (2007) och Ericson (2010) är alla överens om att ju tidigare
lärarna upptäcker barn i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter och dyslexi desto bättre. Om vi
väntar och ser uppstår lätt en snöbollseffekt som gör att de lätt halkar efter i alla ämnen. Ericson
(2010) skriver vidare att åtgärdsprogram skall upprättas efter en kartläggning och att alla som har
eleven skall vara involverade i detta. Vilket man också kan läsa i Skolverkets senaste läroplan
(2011) där det framgår att alla lärare ska uppmärksamma och stödja elever som är i behov extra
stöd och gynna deras utveckling genom att skapa en god arbetsmiljö (Skolverket).
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3. Forskningsöversikt
I det här avsnittet presenteras både nationella och internationella artiklar och avhandlingar som
kan kopplas till studien och som alla tar upp väsentliga aspekter på läs- och skrivinlärning och
vilka svårigheter som kan uppstå.

3.1.1. Framgångsrik läs- och skrivpedagogik
I den pedagogiska utmaningen för lärarna ingår det enligt Lindén (2010) att på ett skickligt sätt
identifiera var varje elev befinner sig i läs- och skrivprocessen för att därigenom kunna bemöta
och stötta dem i deras utveckling. Det finns alltså inte bara en metod som passar alla utan olika
strategier passar olika elever. Det är viktigt med tydliga instruktioner och samtidigt uppmuntran
till självständigt arbete. De elever som är i behov av särskilt stöd behöver få mer tid för enskilda
instruktioner, det vill säga en till en undervisning. Det mest avgörande i slutänden är vilka
hjälpmedel och vilken sorts träning eleven får vilket innebär att läraren har en viktig roll.
Tjernberg (2007) och Alatalo (2011) beskriver vilka delar en framgångsrik läs- och
skrivpedagogik är grundade på och en av de viktigaste delarna är läraren och hur interaktionen
mellan lärare och eleverna är, dessutom passar olika upplägg för olika elever. Skickliga lärare
undervisar i både ordkunskap och läsförståelsestrategier så väl som i skrivning och
ordavkodning. Om en elev har bristande fonologisk medvetenhet så leder det oftast till
svårigheter med avkodning och läsflyt. Men om en elev avkodar rätt och läser med flyt kan den
ha svårigheter att förstå vad den har läst och då kan det bero på att den inte har tillräckligt
utvecklat ordförråd eller inte använder sig av lässtrategier. Därför krävs det rätt kompetens för att
avgöra vad eleven specifikt behöver det vill säga att läraren väljer rätt metod åt eleven så att den
får träna på de delar som är bristande för att överkomma sina hinder i läs- och skrivinlärningen.
Det mest effektiva enligt Alatalo (2011) är att man använder en stor variation av övningar och att
de är ämnesövergripande och individanpassad. Alatalo tar också upp en metaanalys i sin
avhandling som kunnat visa att goda elevresultat inte uppstår tack vare nya läroplaner, mindre
elevgrupper eller fina lokaler utan att den viktigaste faktorn är den enskilda läraren. Lärarens
engagemang och förmåga att anpassa metoden efter elevens behov är det allra viktigaste. Alatalo
poängterar även att det är av stor betydelse att man sätter in tidiga insatser när elev stöter på
hinder för att hjälpa eleven att utveckla sin läsförmåga.
Förutom Alatalo (2014) och Lindén (2010) beskriver även de amerikanska studierna effektiva
metoder för att öka läsflytet och motivationen. I en av dem använder sig författarna Erickson,
Derby, McLaughlin och Fuehrer (2015) av en metod som är avsedd att öka läsflytet i år 3 och 4.
Metoden heter Read Naturally och där ingår olika övningar. I studien har de observerat
deltagarna innan och under övningarna för att sedan jämföra och utvärdera vad som framkommit.
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Resultatet visade sig vara en mycket effektiv procedur för att öka läsflytet och antalet ord per
minut. De förmågor som eleverna får öva upp är fonologisk medvetenhet, den alfabetiska
principen, läsflytet, ordkunskap och läsförståelse. De barn som har svårt med att avkoda orden
och stannar upp vid ett ord de inte hört förut riskerar också att tappa förståelsen av texten. Detta i
sig skapar en frustration som kan leda till att eleven börjar skolka från skolan. Om de däremot
utvecklar en god läsförmåga håller de motivationen vid liv hela skoltiden (Erickson, Derby,
McLaughlin, Fuehrer, 2015).
I studien av Swanson, Wanzek, Vaughn, Roberts och Fall (2015) beskrivs olika inkluderande
arbetssätt med elever som har läs- och skrivsvårigheter. De beskriver vad det är som eleverna
brister i som gör att läsförståelsen blir lidande och de tar även upp för- och nackdelar med ett
inkluderande arbetssätt. Under två år har de studerat och experimenterat med olika elevgrupper
på flera olika skolor för att se om läsförståelsen har ökat. Författarna har använt sig av en metod
som heter PACT (Parent And Children Together) intervention (ingripa) de menar att
läsningsintervention har en stor positiv effekt på elever med läs- och skrivsvårigheter.
Både Alatalo (2011) och Wallvik (2012) tar upp intressanta jämförelser mellan svenska och
finska skolor när det kommer till läs- och skrivinlärning och hur man bemöter svårigheter som
uppstår i samband med det. När det uppstår problem vid läs- och skrivinlärning hos elever i
Finland används något som kallas trestegsstödet och som alla måste arbeta efter. Om en elev
blivit efter i något ämne får den allmänt stöd av läraren i klassen för att hinna i kapp. Därefter ges
intensifierat stöd av läraren det kräver en pedagogisk utredning, som görs tillsammans med
lärare, föräldrarna och ibland även en psykolog. Det tredje stödet ges till elever som behöver en
enskild läroplan för att klara undervisningen då kopplas specialläraren in och eleven ges särskilt
stöd. Då krävs det ett förvaltningsbeslut och eleven får helt eller delvis studera i en mindre klass.
Alla lärare i Finland måste ge eleverna detta stöd och samarbete med föräldrar är nödvändigt när
det gäller yngre barn. I Sverige däremot är vi bra på att kartlägga elevers kunskaper men allt för
ofta stannar det vid ett konstaterande där åtgärder uteblir man lägger heller inte lika stor vikt vid
att involvera föräldrar i stödet enligt Wallvik (2012).

3.1.2. Social interaktion främjar läsutvecklingen
Nedan beskrivs några svenska avhandlingar som tar upp faktorer som påverkar läs- och
skrivinlärningen som kan vara viktiga i avseende att förebygga läs- och skrivsvårigheter. I första
avhandlingen beskriver Schmidt (2013) social interaktion som ett effektivt sätt att utveckla
läsförmågan. Hon tar upp begreppet literacy som innefattar sociala aktiviteter kring texter.
Användandet av texter innebär en social aktivitet där den skapar en mening och en identitet. I
begreppet critical literacy beskriver Schmidt att vikten av texter utforskas i relation till
utbildningssammanhang och andra krav utifrån. Hon använder sig av The Four Resources Model
som analysredskap i sin undersökning. Modellen består av olika faktorer som möjliggör att
individer kan lära sig att koda av, använda, kritiskt granska och skapa mening utifrån texter.
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Även Swärd (2008) beskriver i sin avhandling vikten av att man problematiserar vad handling
och kunskapande är det vill säga vad man gör när man handlar och förstår något. En tredje
avhandling som också tar upp läsning som en social aktivitet är skriven av Skoog (2012). Skoog
framlyfter att människor blir delaktiga i kunskaper och erfarenheter genom att samspela med
andra i sociala aktiviteter. Hon menar att interaktion och kommunikation är de viktigaste
byggstenarna till lärande och utveckling. Traditionellt sett ingår färdigheter som avkodning och
stavning i definitionen av läs- och skrivkunnighet, det här synsättet har utmanats av forskare
inom sociokulturell forskning. I och med att det kommit nya teknologier som appar i telefoner
och dataprogram så har det också förändrat våra läs- och skrivvanor. Multimodala texter har fått
ett enormt genomslag där bild, ljud och texter samverkar (Liberg, 2007).
Även i den amerikanska studien av Pittman och Honchell (2014) beskriver de en läsmetod som
bygger på social interaktion och är avsedd att öka motivationen till läsning, de anser att den lätt
kan bli bristfällig då elever upplever hinder i läsningen. Metoden heter LDG (literature discussion
groups) och de valde ut 16 elever som upplever lässvårigheter och analyserade deras resultat. Det
här är en kvalitativ undersökning och metoden baserades på diskussionsgrupper där de
diskuterade innehållet av den lästa litteraturen, strategier för att förstå vad de läser, författarens
budskap och karaktärer. Författarna menar att texten blir mer betydelsefull när de får diskutera
den som är själva syftet med läsandet. De kopplar sin studie till Vygotskys teori som bygger på
den sociala interaktionen elever emellan och även mellan lärare och elever. Författarna ville
undersöka på vilket sätt elever som har lässvårigheter påverkas av engagerande litteratur
diskussioner. Eleverna fick träna på att tänka källkritiskt och reflektera över vad de läst. I och
med att de engagerade sig i texten och fick lyssna på varandras åsikter om vad de läst så upplevde
de att deras intresse för läsning ökade. Eleverna förstod även mer av vad de läste när de fick göra
personliga kopplingar till sitt eget liv. De kom fram till att eleverna lärde sig bättre genom en
social interaktion och upptäckte att läsning både är underhållande och stimulerande.

3.1.3. Rätt kompetens
I föregående avsnitt beskrivs olika studier som syftar till att öka läsflytet och motivationen genom
social interaktion. En annan oerhört viktig del i barns språkutveckling är att den möter
speciallärare/pedagoger med kompetens. En avhandling som tar upp vikten av det är Lindéns
(2010) avhandling som är en kvalitativstudie där hon intervjuat sex specialpedagoger på olika
grundskolor runt om i Sverige för att ta reda på deras syn på läs- och skrivsvårigheter. Hon
sammanfattar att specialpedagogerna är överens om att det är i de yngre åldrarna som man kan
upptäcka att elever har läs- och skrivsvårigheter. Det är bättre att upptäcka läs- och
skrivsvårigheter sent än aldrig men det optimala är att upptäcka det så tidigt som möjligt så att
man kan sätta in rätt träning i tid. I Sverige är det nästan fem procent i åldern 20-25 år som har en
läs- och skrivförmåga som ligger långt under kraven i år nio i svenska grundskolan, två
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tredjedelar av dem är pojkar. De konsekvenser som kan uppstå är att ungdomar som har stora läsoch skrivsvårigheter drabbas i mycket större utsträckning av arbetslöshet och studerar nästan
aldrig vidare till högskola (Lindén, 2010). Läsutvecklingen är också beroende av skolans
undervisning och barnets läserfarenhet. Här kan vi också se en koppling till det kritiska
perspektivet där man tittar på organisatoriska faktorer som är utanför individen (Nilholm, 2007).
Metoden som pedagogen väljer för läs- och skrivinlärningen spelar roll men den viktigaste
faktorn är uppväxtmiljön och elevens modersmål nämner Lindén. Här nämns även att ordförrådet
är den viktigaste faktorn bakom läsförståelse och den kan utvecklas genom läsning och samtal
med andra. Har man bristande stavningsförmåga så kan det vara en indikation på bristande
läsförståelse. Enligt Lindén är högläsning och samtal om texter och begrepp viktigt för att elever
ska socialiseras in i det skrivna språket. Lindén nämner följande kompensatoriska hjälpmedel och
träning för att stärka läsningen: IT och program på datorn, datorbaserad läsning, lättlästa böcker,
nivågraderade texter och upprepad läsning. Elever kan låtsasläsa och lurar på så sätt pedagogen
att tro att de kan läsa detta gör att det försvårar upptäckten av lässvårigheten. Detta kan pågå
under en längre tid och när eleven blir äldre upptäcks det när det blir svårare texter.
Enligt Alatalo (2011) är det en pedagogisk utmaning för skolans lärare att hjälpa varje elev att
lära sig avkodningens principer parallellt med interaktivt och socialt lärande. I Swärds (2008)
avhandling nämns en intressant studie som undersökte vilka läs- och skrivprogram som var mest
effektiva i USA. De skolor som uppnådde högst resultat var de som hade lärare med hög
professionalitet. Principen ”time- on-task” låg i fokus, den gick ut på att eleverna skulle utföra en
uppgift och fick hjälp av lärarna att bemöta kraven. Syftet var att lärarna skulle se till att eleverna
fick en djupare förståelse. Det innebar att man hade skickliga lärare som ger tydliga instruktioner
till eleverna som fick arbeta både i hel klass och i mindre grupp. Detta kan kännetecknas som
specialpedagogisk undervisning.
En annan forskare som hävdar att lärarens kompetens bör stärkas för att man ska kunna bedriva
en skicklig läs- och skrivpedagogik är Morris (2015). Tre saker som läraren bör göra för att
förhindra att elever utvecklar läs- och skrivsvårigheter är först och främst att aktivt arbeta med
fonologisk medvetenhet så att den känns meningsfull. Sedan ska eleverna ha en bred tillgång till
texter på nybörjarnivå som även är indelad i olika nivåer i syfte att öka svårighetsgraden. Till sist
måste man skapa lust och motivation hos eleven så att den ska vilja läsa mycket och ofta. Miller
menar att utmaningen som läraren står inför är att skapa en stimulerande och uppmuntrande miljö
för eleven. Den ska hitta spännande böcker och texter och avsätta tid varje dag till läsning.
Läraren ska vara en förebild inom läsning genom att inspirera eleverna så att de kan välja böcker
som passar deras egna intresse då skapar man en möjlighet för den att samtala med andra om
texten.
Kiruru, Aunola m.fl (2012) redogör för bakomliggande faktorer som påverkar eleverna i sin läsoch skrivinlärning. De hävdar att det är av stor vikt att läraren skapar en tydlig struktur i
undervisningen och att även lärarens roll bör vara tydlig så väl som föräldrar som också har en
viktig roll för en gynnsam läs- och skrivutveckling under de tidiga skolåren. De understryker
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även att lärarens förhållningssätt och struktur i klassrummet i viss mån kan kompensera
riskfaktorer i hemmet exempelvis elever till föräldrar med låg utbildning och där hemmet saknar
tydlig struktur. Därför har läraren och det stödjande klassrumsklimatet en avgörande betydelse
för att elever ska ha en framgångsrik läs- och skrivinlärning.
Även Snowling och Hulme (2011) anser att läraren har en viktig roll och beskriver att deras
viktigaste uppgift är att hitta individualiserade strategier till de elever som har läs-och
skrivsvårigheter. De uppger även hur pass viktigt det är att tidigt öva upp den fonologiska
medvetenheten och utveckla ordförrådet för att minska uppkomsten av svårigheter senare i
skolåren. De framhåller att många skolor idag inte har insatser som bygger på metoder som
verkligen fungerar i syfte att minska läs- och skrivsvårigheter. De hävdar att teori måste kopplas
samman med praktik för att verkligen fungera i undervisningen.

3.1.4. Perspektiv på läs- och skrivlärande
Här nedan sammanställs några internationella artiklar som tar upp olika perspektiv på läs- och
skrivlärande.
Wanzek och Roberts (2012) har genomfört en studie baserat på tre varierande
instruktionsbaserade läsövningar. Syftet var att jämföra vilket sätt som var mest effektivt för att
öka läsförmågan. Den första övningen var en läsförståelseövning, den andra ordförståelseövning
och den tredje var en kombination av dessa två. Men studien visade inte att eleverna generellt
ökade sina läsfärdigheter på grund av interventionen. Men det som var intressant med studien var
att de däremot kunde se en skillnad hos elever som hade lässvårigheter jämfört med övriga
elever. Deras slutsats var därför att interventioner kan vara effektiva för utvalda elever i större
utsträckning än på de elever som redan hade en adekvat läsfärdighet.
De australienska forskarna Galletly T, Knight, Dekkers och Galletly S (2009) har gjort en studie
där de ville ta reda på indikationer på elever som utvecklar en framväxande lässvårighet senare i
skolåldern. De studerade hur noggrant elever läser i årskurs 1-8 på 5 olika skolor och resultatet
visade att de som var svaga i de lägre åldrarna hade ihållande svårigheter som även ökade med
åren, i synnerhet hos pojkarna i större utsträckning än flickorna som deltog i studien. Forskarna
framhåller vikten av att ha relevanta screening test i både de yngre åldrarna såväl som i de äldre
åldrarna för att hela tiden följa upp de elever som har låga resultat i de lägre åldrarna.
Forskaren McLaughlin (2012) använder sig av metod där han sammanfattar andra internationella
studier för att hitta en bredare syn på vad läsförmåga innebär. Han redogör för 10 punkter som
alla lärare bör känna till för att skapa en gynnande läs- och skrivförmåga hos alla elever. Den
mest avgörande faktorn är motivation hos den enskilde eleven för att den ska nå framgång. Det är
även viktigt att det finns tillgång till många olika texter för eleven och att läraren är kompetent
och insatt i olika kompensatoriska hjälpmedel för att på bästa sätt kunna bemöta alla elever. Även
McLaughlin tar upp vikten av att tydliggöra innehåll och struktur i undervisningen.
17

Den finska forskaren Lepola (2005) har lett ett forskarteam som har studerat sambandet mellan
självbild, motivation och lärarens förväntningar på elevens läsförmåga. De barn som deltog i
studien var från 5 års ålder till årskurs 2. De identifierade olika typer av elever, de som behövde
vuxenstöd, de som var uppgiftsorienterade och de som visade motstånd att genomföra uppgifter.
De elever som utvecklade sin läsförståelse mest effektivt var de som var uppgiftsorienterade
eftersom de hade självkänsla att övervinna svårigheter. Med andra ord påvisar även dessa
forskare hur centralt det är för elever att hitta en inre motivation och att lärarens roll är att
vägleda den i rätt riktning och hitta uppgifter som känns meningsfulla.

3.1.5. Lärarutbildningen
Den diskussion som uppstått kring kritiken mot lärarutbildningen tar Alatalo (2014) upp i en
artikel. Hon nämner att teorier som lyfter fram interaktion och miljö tog över för mycket på
lärarutbildningen istället för att lägga betoningen på aktiv läsundervisning och att ge individuell
träning för de elever som behöver det. Detta kan anses vara en negativ konsekvens som drabbat
läs- och skrivundervisningen. Hon poängterar att lärarutbildningen har haft bristande kunskap i
hur man kan hjälpa elever med svårigheter. De lärare som gick sin lärarutbildning på 80-talet var
därför ovana att reflektera kring elevers läsutveckling.
Alatalo (2011) beskriver att studier visar på att barn som interagerar med vuxna har ett försprång
i sin språkutveckling. Hon tar upp denna problematik i sin avhandling. Lärarutbildningen har
förändrats och därför medfört vissa nackdelar. Lärarstudenter får inte tillräcklig kunskap i hur
man bedriver en aktiv läsundervisning i de yngre åldrarna. Författaren menar att många lärare
undervisar utan att säkert veta hur deras undervisning egentligen påverkar elevens läsutveckling.
Det har skett förändringar i och med att klasslärarutbildningen har övergått till
grundskollärarutbildningen. Forskning har också visat att lärandet påverkas inte bara av den egna
individen utan även av faktorer i inlärningsmiljön. Man har därför fokuserat på att göra
skolmiljön mer inspirerande och låta eleverna utveckla sitt språk i sociala samspel och ansett att
man åtgärdar brister på det sättet istället för att även ge eleven särskilt anpassad undervisning
exempelvis hos specialläraren. Författaren tar upp att det sociokulturella perspektivet har blivit
den gällande synen på lärande och undervisning på skolorna idag. Men hon menar på att den
teorin inte studerat hur ett barn lär sig att läsa eller hur man ska hjälpa den framåt. I och med att
man skiftat fokus på det sätt som nämns i artikeln är det ganska oroväckande att de elever som är
i behov av stöd får stå tillbaka och bli lidande. Här framgår det att det ändå är viktigt att behålla
delar av den gamla klasslärarutbildningen för att den tidiga läsinlärningen och den individuella
träningen inte går förlorad. Lärarutbildningen bör innehålla ett helhetstänk anser hon.
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4. Teoretiska utgångspunkter
4.1. De tre specialpedagogiska perspektiven
Studien är kopplad till de tre specialpedagogiska perspektiven.

4.1.1. Det kompensatoriska perspektivet
Enligt Nilholm (2007) fokuserar detta perspektiv på att kompensera individer för deras problem
det vill säga att man hittar orsaker som är på individnivå. Man vill identifiera problemgrupper,
leta efter neurologiska och psykologiska orsaker för att förstå och föreslå metoder samt åtgärder.
I det här perspektivet är diagnostisering central, vilket syftar till att det underlättar att undervisa
grupper av elever som uppvisar samma typ av problem. Dessa grupper innefattar barn i
problematiska lärandesituationer exempelvis lässvårigheter och inlärningssvårigheter, barn med
utvecklingsstörning, barn som är blinda eller har synnedsättning och barn som är döva eller har
hörselnedsättning. Den kritik som är riktad mot detta perspektiv är att skolans misslyckande
skapar ett tillstånd hos elever. En annan kritik som uppstått är att man anser att diagnoser är
användbara och att specialpedagogisk verksamhet är utformat för diagnostiserade elever.

4.1.2. Det kritiska perspektivet
Det kritiska perspektivet bygger på en analys som Nilholm (2007) tar upp i sin bok, där söker
man faktorer som ligger bakom att elever misslyckas i skolan. Den specialpedagogiska
verksamheten ses inte som något som tillåter barns olikheter utan en verksamhet som pekar ut
barn. Den anses bygga på dessa tre kriterier: strukturellt och socioekonomiskt förtryck,
professionella diskurser och intressen och skolans misslyckande. Inom det kritiska perspektivet
vill man istället hitta orsaker till skolmisslyckanden utanför eleven. Nilholm (2007) nämner även
att diagnostiseringen är till nackdel för eleverna men till fördel för skolsystemet som inte behöver
förändras eftersom man ser elevens diagnos som en förklaring på dennes misslyckande.

4.1.3. Dilemma perspektiv
När man ska undervisa elever med olika förutsättningar och intressen där målsättningen är att ge
alla en likvärdig utbildning uppstår några dilemman. Ett av dessa är att värderingar som
exempelvis social rättvisa alltid är tolkningsbara. I skolan ska man på ett professionellt sätt
bemöta elevers olikheter så som genus, etnicitet eller behov av särskilt stöd. Ytterligare ett
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dilemma som Nilholm (2007) tar upp är på vilket sätt elever ska kompenseras för sina olikheter
genom att de får särskilt stöd eller att de ska delta i den vanliga undervisningen. Vidare så
beskriver Nilholm hur man bäst kompenserar individen utifrån sina brister och hur man anpassar
miljön. I den svenska skolpolitiken utgår man från inkludering och deltagande och ser över
kompensatoriska lösningar som särskola, specialskola och små undervisningsgrupper. Då
kompenseras elevens brister med lämpliga åtgärder. Specialpedagogik har bidragit till ett sätt att
hantera dilemman. I vissa länder har man sett elever som är högpresterande som ett stöd till de
svaga eleverna. Nilholm menar att utbildningssystemet alltid måste ha en konkret form där den
måste ta ställning till dilemman där olika värderingar motsätter varandra. Dilemma rör sig om
motsättningar som man inte kan bortse ifrån. En risk att inte kategorisera individer är att man inte
identifierar elever som behöver mer stöd än andra. Både Ericson (2010) och Fischbein (2003)
uttrycker detta dilemma på följande vis att det är i mötet mellan barnets förutsättningar och
omgivningens krav på anpassning som både möjligheter och svårigheter uppstår.
4.1.4. Sammanfattning
För att göra en analys av studien används begreppen från de tre specialpedagogiska perspektiven
eftersom de har beröringspunkter med det som tas upp i studien. En beröringspunkt är dilemman
som uppstår då elever har olika förutsättningar för att lyckas i skolan och hur skolan bemöter
elevers olikheter. En annan punkt är att pedagogerna försöker hitta orsaker till elevernas problem
på individnivå för att både förstå dem samt att föreslå åtgärder. Studien har även försökt att hitta
orsaker till att elever misslyckas utanför eleven för att se hur verksamheten är uppbyggd och hur
man kan granska den kritiskt. Analysen berör även den närmaste proximala utvecklingszonen
eftersom många av pedagogerna utgår från var eleverna befinner sig för att sedan anpassa
metoder och åtgärder som de sätter in för att utmana eleven att utvecklas vidare.
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5. Metodologisk ansats och val av metod
Studien är baserad på forskningsintervjuer med halvstrukturerade intervjufrågor. Enligt Ahrne
och Svensson (2015) är intervjuer centrala för samhällsvetenskaplig forskning. När man frågar
människor hur de gör sitt arbete eller upplever något så bidrar det till att forskare och studenter
får information om sådant som de sedan kan utveckla vidare. Trots att det är en vanlig metod så
är det mycket man bör ha i beaktande när man utför intervjuer det krävs ganska mycket
förberedelse samtidigt som det är ett mycket effektivt sätt att samla information på ett enkelt sätt.
Kvale och Brinkmann (2014) skriver att en halvstrukturerad intervju innebär att intervjun
genomförs utifrån en guide med ett visst tema men att frågorna kan variera. Syftet i en kvalitativ
forskningsintervju enligt dem är att få kunskap om det man har undersökt, detta stämmer överens
med syftet i undersökningen. Kvalitativ forskning startar normalt med ett problem som hämtats
från praktiken. Det som styr forskningen är frågor som rör process, det vill säga hur något sker
och frågor som rör förståelse; vad, varför och hur? Ahrne och Svensson (2015) menar att
skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ metod främst är de olika sätten att arbeta fram och
analysera data. De menar att olika datainsamlingsmetoder är bra för att ta reda på olika saker.
Ahrne och Svensson beskriver hur kvalitativa metoder ger forskaren mer direkt kännedom om
själva forskningsområdet. De menar även att i kvalitativa metoder ges en större flexibilitet och att
avståndet blir mindre mellan att intervjua eller läsa texter och analysera insamlat material.

5.1 Val av Metod
I studien genomfördes intervjuer med fyra lågstadielärare i olika åldrar med halvstrukturerade
intervjufrågor för att ha frågor att utgå ifrån men att man samtidigt kunde vara flexibel i
responsen till de som blev intervjuade beroende på vad informanterna valde att berätta. Valet av
metod var lämpligt då intervjuerna gav en inblick i hur några lärare beskriver att de arbetar med
läs- och skrivundervisning därmed kunde även syftet besvaras med hjälp av metoden. Syftet med
studien var att ta reda på hur de arbetar med läs- och skrivinlärning, hur de arbetar förebyggande
med lässvårigheter samt hur de tar hjälp av specialläraren. Studien är empirisk eftersom den
bygger på vetenskapliga undersökningar av verkligheten, iakttagelser och experiment och
dessutom erfarenheter, snarare än på teorier eller filosofiska resonemang. Den läraren som hade
arbetat kortast tid som lärare ville se intervjufrågorna i förväg (se bilaga 2) vilket hon också fick.
De andra lärarna som arbetat längst behövde inte det. Detta har möjligtvis påverkat svaren som
uppkom i intervjuerna eftersom tre av dem inte var förberedda på vilka frågor som skulle komma.
5.2 Presentation av informanter
Studien bygger på intervjuer med två lärare som är i pensionsåldern och har lång erfarenhet av att
arbeta som lärare och fortfarande är verksamma och två lärare som gått lärarutbildningen senaste
20 åren. Syftet med det var för att se om deras undervisning skiljde sig åt i jämförelse med de
äldre lärarna som gått utbildningen för över 30 år sedan.
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Lärare 1 har arbetat som lärare i 27 år och studerade till lågstadielärare på lärarhögskolan på 90talet hon undervisar i f-3.
Lärare 2 har arbetat som lärare i 38 år och studerade till lågstadielärare i slutet av 60- talet, hon
har undervisat i 18 år på lågstadiet och arbetar nu på mellanstadiet.
Lärare 3 har arbetat som klasslärare i ett par år och innan dess varit lärarvikarie i några år. Hon
studerade till lågstadielärare på 2000-talet och undervisar f-3.
Lärare 4 har arbetat som lärare i 31 år och utbildade sig till lågstadielärare på 80-talet och
undervisar nu f-3.
5.3 Genomförande
Intervjufrågorna arbetades fram utifrån frågeställningar och resulterade i en intervjuguide (se
Bilaga 2). Enligt Cohen, Manion och Morrison (2011) är intervjuer specifika, frågebaserade
samtal och ska inte ses som ordinära, vardagliga samtal.
De lärare som blivit intervjuade är lärare på en annan skola som jag tidigare har arbetat på.
Rektorn blev kontaktad och gav sitt medgivande till intervjuerna av lärarna. De fick sedan ett
informationsbrev (se bilaga 1) och sedan bokades intervjuerna in. Intervjuerna inleddes med att
förklara syftet med studien och vilket tillvägagångssätt som valts. Intervjuerna höll till i ett
arbetsrum på skolan och de blev inspelade på ”röstmemo” appen från en mobil samtidigt som
anteckningar fördes på en dator. Intervjuerna avslutades med en fråga om de hade något mer att
tillägga. Det tog cirka en timme att intervjua varje lärare. Sedan transkriberades dem med hjälp
av inspelningarna och anteckningarna. Lärarna är kodade enligt den turordning som de blev
intervjuade. Lärare 1 är kodad L1, Lärare 2 är kodad L2 och så vidare. Den som intervjuar är
kodad som S eftersom dennes namn börjar på S. Sedan transkriberades samtalen och efter det
analyserades materialet och de delar som valts ut tematiseras och bearbetas under resultatdelen.
De teman som framkommit är läsinlärningsmetoder, förebyggande arbete och strategier, lärarens
status och föräldrainflytande, lärarens utbildning samt speciallärarens roll.
5.4. Studiens tillförlitlighet
Kvalitativa studier anses inte vara generaliserbara men enligt Svensson och Ahrne (2015) kan
jämförelser med andra studier inom samma område ge tillförlitlighet vid likvärdiga resultat.
Kvale och Brinkmann (2014) nämner också att en intervjustudies resultat är generaliserbara om
man kan föra över dem till andra undersökningspersoner. Men intervjuerna i den här studien är
för få för att vara generaliserbara. Resultaten i studien är inte generaliserbara. Det till trots är
studien tillförlitlig eftersom den belyser lärarnas perspektiv på hur de beskrivit att de arbetar
vilket också var syftet med undersökningen. Ahrne och Svensson (2015) beskriver de kvalitativa
metodernas, så som intervjuer, observationer eller analyser, framväxt inom forskningen. De
menar att dessa metoder ibland varit ifrågasatta då de inte anses kunna vara generaliserbara. De
anser vidare att detta kan bero på att man inom forskningstraditionen ser tillförlitligheten, som
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hög när någon annan kan genomföra undersökningen och få samma resultat. Författarna menar
att detta är ett dilemma inom den kvalitativa forskningen då den bygger på metoder som inte
alltid kan vara helt objektiva. Ahrne och Svensson (2015) betonar att trovärdigheten i en
kvalitativ studie blir extra viktig. De menar att det finns flera sätt för forskaren att göra sin
forskningsrapport trovärdig till exempel genom att visa på en transparens.
Studien visar på en transparens, genomskinlighet genom att det tydligt framgår av texten vad som
är syftet, nämligen att belysa hur några lärare beskriver att de arbetar med metoder för att
förebygga läs- och skrivsvårigheter hos elever och hur de tar hjälp av specialläraren.
Genomförandet och teoretiska perspektiv av studien är beskrivet. Även det empiriska materialet
är noggrant analyserat och bearbetat för att visa på studies tillförlitlighet. Enligt Ahrne och
Svensson (2015) ska man redogöra för vilka personer man har intervjuat och hur man har fått tag
på dem för att få en tillförlitlighet. Intervjupersonerna är valda utifrån kriterierna att de på olika
sätt arbetar med läs- och skrivinlärning och forskningsfrågorna har varit grunden i alla intervjuer.
Dessa faktorer stärker studiens tillförlitlighet.

5.4. Giltighet
I studien framgår det att resultaten endast bygger på beskrivningarna som de fyra lärarna i
intervjuerna har gett. Enligt Kvale &Brinkmann (2014) ska de resultat man har fått fram vara så
korrekta och representativa som möjligt vilket innebär att man ifrågasätter, kontrollerar och
knyter an till teoretiska perspektiv kring det som framkommit i intervjuerna. Även studiens syfte
och frågeställningar är besvarade. En undersöknings förmåga att mäta det den avser att mäta
kallas för validitet eller giltighet. Giltigheten anger hur väl undersökningen lyckas fånga den
verklighet som studeras (Svenning, 2003). Validitet förklarar Kvale och Brinkmann (2014) med
giltighet eller riktighet, har man undersökt det man avsåg, medan reliabilitet svarar på frågan om
studien är gjord på ett tillförlitligt sätt. Tillförlitlighet och giltighet hör ihop och gör ett arbete
trovärdigt.

5.6. Etiska överväganden
Studien är baserad på de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2007) tagit fram för
forskning inom det humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsområdet. Dessa fyra krav
är: informationskravet, samtyckeskraven, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I vissa fall
kan individens/intervjupersonens skydd hamna i konflikt med forskningens skydd, därför måste
man följa dessa principer för att skydda individens integritet. Personerna blev intervjuade blev
informerade om studiens syfte och om de fyra forskningsetiska principerna. De godkänna och
skriva under informationsbrevet (bilaga 1). I brevet framgick det att det var frivilligt att delta i
studien och att man kan avbryta när man ville. Som forskare måste man få ett samtycke av
deltagarna eftersom det finns ett samtyckeskrav vilket de och även deras rektor gav. Det tredje
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kravet är konfidentialitetskravet som innebär att man skyddar deltagarnas personuppgifter så att
andra inte kan identifiera dem därför är deras namn kodade i studien. Det fjärde kravet är
nyttjandekravet som innebär att man bara får använda personers uppgifter för studiens ändamål.
Detta krav är också uppfyllt då materialet i studien endast kommer att användas i undersökningen
och kommer att raderas efter att arbetet har examinerats.
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6. Resultat och analys
Syftet med studien var att undersöka hur några lärare som arbetar med årskurs 1-3 beskriver hur
de arbetar med läs- skrivinlärning och hur de även arbetar för att förebygga läs- och
skrivsvårigheter. Resultatet redovisas genom sex teman; läsinlärningsmetoder, förebyggande
arbete och strategier, lärarens status och föräldrainflytande, lärarens utbildning och
speciallärarens roll. Nedan redovisas resultatet från intervjuerna sedan avslutas avsnittet med en
sammanfattande analys och diskussion.

6.1. Läsinlärningsmetoder
I intervjuerna framkommer det att alla lärarna har använt sig av både syntetisk och analytisk
metod. Alla har blandat olika läs- och skrivmetoder som LTG, att skriva sig till läsning och även
Bornholmsmodellen. Alla lärarna som blivit intervjuade har lyft fram högläsning som en stor del
av undervisningen. De anser att den är mycket värdefull i syfte att väcka elevers läslust och att
man även kan använda sig av lässtopp då man stannar upp i texten för att ställa frågor till klassen
så att de får träna på hörförståelse och lära sig lässtrategier då man exempelvis läser mellan
raderna eller sammanfattar texten. Informanten L1 använder sig av Westlunds böcker när de ska
läsa på djupet och uttrycker sig på följande vis: ”Jag brukar hitta på egna frågor till texter som vi
arbetar med och sen får barnen träna på att sammanfatta varje kapitel. Det finns så bra
frågenivåer i hennes böcker och man lär barnen att utgå från bilderna”. Båda lärarna som gått
utbildningen på senare år använder sig mycket av Westlunds (2012) Läsfixarna som de anser är
mycket användbara läsförståelsestrategier/ metoder som eleverna lätt kan applicera i sin läsning
på ett lekfullt sätt med hjälp av spågumman och Nicke Nyfiken etcetera. De anser att det är skönt
att ha ett material att luta sig tillbaka på så att man vet att barnen får träning i alla delar av sin
läsutveckling. L1 beskriver även annat material som är mycket användbart när man arbetar med
läsförståelse som heter Strategier för läsförståelse av Hahn, Ulefors och Lövbrand (2014) där står
det hur man går tillväga. Hon rekommenderar även en annan bok då barnen får lära sig hur man
läser faktatexter som kan vara ganska svårt i början av sin läsutveckling. Både hon och L3 ger
barnen loggböcker som de får skriva i. L1 brukar ge barnen frågor utifrån texter som de har läst
och så får de svara på dem i sin loggbok: ”Vissa barn har jättesvårt för att komma på vad de ska
skriva om och skriva fritt och då får man poängtera att det inte finns några fel. Det är viktigt att
inte korrigera stavningen för mycket och ta död på skrivarglädjen endast om det är glosförhör”
uttrycker L2.
De flesta informanter förhåller sig kritiskt till de enskilda metoderna och använder istället dem på
ett kreativt sätt genom att kombinera olika metoder och ta det bästa av varje metod. Informant L2
använder sig av den traditionella ljudmetoden och tar endast vissa moment av LTG metoden.
Hon beskriver följande: ”På 70-talet var det föräldrar som var på mig och ville att jag skulle
använda den men det gjorde jag inte. Det fanns ju en kritik mot att man ska lära sig en hel ordbild
som i LTG men i ljudmetoden delar man upp ett ljud i taget som sen bildar ett ord.” Hon anser att
LTG metoden inte passar alla barn eftersom vissa barn har svårt att få ihop språkljud därför valde
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hon att avstå från att använda den. Informanten L4 anser inte heller att LTG metoden är så bra
eftersom den förutsätter att alla barn är svenska och har samma ordförråd men så är det inte
menar hon utan det är barn från olika länder i klassen och då fungerar den inte.
Informant L3 utgår också från olika metoder som de tidigare informanterna har nämnt och även
metoden ”att skriva sig till läsning” men hon använder sig inte av datorer eftersom det inte finns
elevdatorer på skolan. Istället använder hon sig även av något hon kallar lässtopp och uttrycker
sig så här: ”Sen läser jag ibland en text för barnen med lässtop, då tränar vi på att läsa mellan
raderna och lösa problem tillsammans”. Hon använder inte heller LTG metoden utan har
omarbetat den till en modern version som hon uttrycker det.
6.2. Förebyggande arbete och strategier
Alla lärarna är överens om att det är viktigt att man lägger en grund redan i förskoleklass genom
att jobba med den fonologiska medvetenheten med hjälp av rim och ramsor. De understryker att
man redan då ska kartlägga hur eleverna ligger till med sin bokstavskännedom och följa upp det
sedan i årskurs ett. Informant L1 beskriver: ”Jag brukar läsa i legato, svepande legato istället för
hackande stackato är väldigt bra. Man läser långsamt och sedan binder man ihop. Bornholms rim
och ramsor är bra för att förstå språkets grund”. Två av mina informanter kartlägger även
elevernas läs- och skrivutveckling med hjälp av LUS eller God läsutveckling. Då fyller de i
tillsammans med eleverna vilka förmågor som eleven uppfyllt och följer varje steg som eleven
gör. Efter det pratar de med de elever som behöver extra träning inom något specifikt område
som exempelvis läsförståelse. Däremot kartlägger inte L3 elevernas utveckling, hon har inte
arbetat så länge som lärare och har därför inte arbetat in en rutin för det. Hon uttrycker följande:
"Hur ska man hinna med det när man har 28 barn?". En av de äldre lärarna (L2) har heller inte
kartlagt barnens läsutveckling utan har helt förlitat sig på specialläraren. Hon har heller inte gjort
några anpassningar i klassrummet eller arbetat inkluderande hon anser att det är mycket bättre att
eleverna får gå till specialläraren istället. L2 beskriver även att hon utförde skolmognadstest förr,
redan då fångade man upp elever som hade bekymmer innan de började i skolan. De fick göra
tester hos både henne och specialläraren. Dessutom fanns det en logoped som arbetade på skolan
och testade varje barn i årskurs 1. Logopeden testade även lärarna för att se om de passade som
lärare eftersom de använder sitt tal som verktyg i arbetet.
L1 poängterar även att det är viktigt att man ger mycket positiv respons hela tiden till eleven som
en strategi eftersom detta ger en extra uppmuntran när de lär sig läsa och skriva. Märker hon att
en elev halkar efter lite så lägger hon in extra lässtunder gärna varje morgon om det går. Hon
brukar försöka ha samma elev 3 veckor i streck och se om det förbättras efter det.
Informant L2s strategi är att hon lägger tyngdpunkten på att barnen får träna mycket i synnerhet i
början av sin läs- och skrivinlärning för att förebygga eventuella svårigheter. Hon hade många
halvklasser så att hon kunde fokusera på läsningen i mindre grupp. Det var även viktigt att man
använde roliga texter och att man bortsåg från stavningen första året och bara fokuserade på att få
dem att läsa. Dessutom poängterar hon att hon om ett barn hade lite svårt skickade hon dem till
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skolsyster för att utesluta att det var något fel på barnets syn. Hon beskriver det på följande vis:
”Man ska aldrig lämna en enskild elev som ska lära sig läsa på egen hand. Man skriver och läser
samtidigt högt, man skriver i sand som vi haft i klassrummet och man använder kritor på tavlan
så att man får in formen på bokstaven”. Hennes strategi för att förebygga läs- och
skrivsvårigheter är att lyssna på varje barn när de läser en och en minst en vecka gärna vid
upprepade tillfällen. Hon anser att det är viktigt att de har tystläsning varje dag då kan man passa
på att plocka ut en elev i taget och lyssna på dem. Hon påpekar även att det är viktigt att man
diskuterar texter med eleverna för att få in läsförståelsen på ett naturligt sätt. Om barnet
signalerar att det är tråkigt så ska man välja texter som ligger nära dem själva som de tycker är
roliga, som hon uttrycker det. Även om en elev läser mycket ska man inte tro att den förstår allt
den har läst menar hon, utan det är viktigt att tala om innehållet så att de lär sig att reflektera
kring vad de har läst. Även informanten L4 beskriver följande: ”Jag läser mycket med dem i
grupp och individuellt och ser till att föräldrarna också gör det varje dag. Jag läser mycket
högläsning och vi diskuterar texten, man skapar intresse via det”.
Några av informanterna har nämnt det sjunkande resultatet i den senaste PISA
undersökningen. L2 uttrycker sig så här:
-Elever läser mindre idag, på min skola har vi tystläsning 30 min varje dag, det är jättebra,
då fångar man upp de lässvaga barnen. Jag tycker att barnen idag läser för lite, det lilla de
läser är sms och chatt och det är inte korrekt svenska. Barn har svårt att ha tråkigt idag. De
är vana med att ha roligt hela tiden. Många barn är speedade och kommer inte ner i lugnet.
Hon menar att detta nog hänger ihop med samhällsutvecklingen som skett med modern teknik
som har gjort avtryck och begränsat vårt språkliga uttryck. Hon menar att det är viktigt att lärarna
inte ger vika för lätt utan att eleverna istället får träna på att komma ner i varv och ha tystläsning
trots att de inte tycker det är så roligt annars utvecklas de inte vidare om de inte tränar tillräckligt.
6.3. Lärarens status- föräldrainflytande
Lärarna uppfattar att deras status har betydelse när de kommunicerar med föräldrar om deras
barns läs- och skrivutveckling. De har nämnt att det kan vara känsligt för vissa föräldrar att höra
att deras barn inte utvecklas i den takt som man förväntar sig. En informant uttrycker att det finns
en svårighet i att säga som det är till vissa föräldrar som inte vill se sitt barns problematik och ta
sitt ansvar som förälder utan att det istället blir lättare för dem att lägga över det på läraren. Hon
anser att lärarens status har sjunkit i och med att föräldrarna fått mer inflytande i skolan. Hon
menar att de ibland får styra lite för mycket i skolans värld och att lärarna inte får säga sitt utan
blir beskyllda istället och att detta påverkar lärarens profession till det negativa, eftersom lärarens
ord inte väger lika tungt längre som den gjorde förr. Hon syftar då på om föräldrarna har dåligt
samvete för att de inte läser tillräckligt ofta med sina barn så skyller de på att läraren inte gjort
tillräckligt. Hon har upplevt att vissa föräldrar inte ens velat att barnet ska gå till specialläraren
eller bli utredda. Hon uttrycker sig så här:
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-Det har aldrig slagit fel när jag haft en magkänsla som säger att en elev har svårt då
kommer den inte mogna till sig, man måste våga säga som det är. Det ska lyftas upp och
tas på allvar. Men jag tror ofta att det handlar om feghet.

Även L1 anser att lärarstatusen har förändrats mycket och att man tar in föräldrarnas åsikter
mycket mer idag än man gjorde förr. Hon anser att hon själv inte blivit lika drabbad som vissa
andra som hon har hört om eftersom hon arbetat på skolor där lärarna haft högre status som
exempelvis franska skolan. Däremot vet hon att på skolor ute i förorter har eleverna inte visat
lärarna samma respekt. Hon uttrycker att barn idag är mer splittrade än vad de var för 20 år sedan
när hon började arbeta som lärare. Hon anser att ju högre utbildningsnivå föräldrarna har desto
viktigare tycker de att utbildning är för deras egna barn och då är de mer engagerade. L2 nämner
att man som lärare hade mer att säga till om förr och hade större frihet på annat sätt än vad man
har idag då det är mer toppstyrt som hon uttrycker det. Hon menar att läraryrket verkligen har
förändrats mycket och att lärarstatusen var mycket högre förr och man kunde begära vad man
ville köpa in till sin klass utan problem jämfört med nu då det är en begränsad budget och
dessutom har läraren inte lika mycket att säga till om.

6.4. Förändrad lärarutbildning
Det som även framkommit är att de två äldre lärarna L2 och L4 anser att de fått en bra grund att
stå på när de gick lärarutbildningen på 1970-80 talet då det var färdiga lektionsupplägg vad gäller
läs- och skrivundervisning enligt Lgr-69. Båda anser att utbildningen var mycket praktisk och
värdefull trots att den var ett år kortare än den är idag. Dessa lektionsupplägg togs sedan bort och
det blev mer fritt för lärare att själva lägga upp sin undervisning. Detta kan ha skapat en
förvirring hos nyutbildade lärare enligt informant L3 eftersom det finns en hel uppsjö av olika
metoder att välja på, man fick själv uppfinna hjulet som hon uttrycker det när man kom ut som
nyexaminerad. Dessutom anser både hon som gick utbildningen på 2000- talet och den andra
läraren L1 som gick den på 90-talet att utbildningen var för teoretisk, det var mycket tal om
teorier kring hur barn lär sig och inte lika mycket metodik. L1 anser att hon fick för lite forskning
i sin utbildning då hon upplever att detta hade hjälpt henne i sin yrkesprofession. Informanten L3
beskriver att det inte var så mycket fokus på hur man skulle arbeta med vanliga barn som halkat
efter i undervisningen när hon gick lärarutbildningen utan det var mest fokus på autism och andra
diagnoser samt inkludering och hur man arbetar med nyanlända elever. Informant L2 upplever att
det alltid har funnits kritik mot Lärarhögskolan. Först var det kritik mot
lågstadielärarutbildningen då gjorde man om den så att den skulle passa till lärare i årskurs 1-7 i
SO/svenska. Sen ville man ändra den så att man skulle läsa svenska från tidig ålder till äldre
åldrar istället, men det var inte heller bra menar hon. Hon kan se en vinning i den gamla
utbildningen lågstadieseminariet som var mer tydlig steg för steg. Utbildningen ansågs sedan som
"flummig" uttrycker hon eftersom den blev mer fri och de inte tog upp så mycket forskning. Det
gjorde att det var svårt för lärare att ta den kunskapen de hade fått och omvandla den till
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klassrummet. Det var upp till läraren själv att välja vilken metod den ville använda sig av och det
var inte lika noga med hur man håller i pennan och det blev friare tyglar med skrivstil
exempelvis.
L2 anser att värdet på lärarutbildningen sjönk i och med att man kunde hamna på en praktikplats i
de åldrar som man inte skulle undervisa i sedan när man var färdigutbildad. Man kunde hamna på
praktik på en förskola fast man skulle undervisa i matte och fysik på gymnasiet. Dessutom
ändrade man kursuppläggen påpekar hon, de satte in obetydliga små kurser i ovidkommande
ämnen istället för fördjupad ämneskunskap i det man faktiskt skulle undervisa i. Både L1 och L4
har saknat viktiga delar i lärarutbildningen som konflikthantering och hur man hanterar föräldrar.
De anser att dessa delar är centrala i deras dagliga arbete men som de tyvärr inte fick någon
utbildning inom.
6.5. Speciallärarens roll
I intervjuerna framkommer det att de tre lärarna som arbetat längst tar hjälp av specialläraren så
tidigt som möjligt för att få råd eller stöd med undervisningen eller med enskilda elever. De
kopplar in specialläraren redan i årskurs 1 för att få hjälp med att testa eleverna och att de som
behöver extra träning även får det hos specialläraren. L3 har däremot inte arbetat på samma sätt
utan lägger betoning på inkludering även för de elever som har svårigheter att läsa och/ eller
skriva. Hennes erfarenhet har varit att endast de elever som har diagnoser bör gå till
specialläraren, hon ser inte riktigt samma vinst med att låta de elever som är svaga eller
långsamma direkt ska få stöttning av specialläraren som de andra lärarna anser. Hon anser istället
att hon som klasslärare har dem under uppsikt och tycker att klasslärare borde besitta
specialpedagogisk kompetens. Informanten har också nämnt i sin intervju att hon inte fick
tillräcklig kunskap på sin lärarutbildning om hur man som lärare kan stödja ”vanliga” elever som
stöter på hinder i läs- och skrivinlärningen utan endast om autistiska barn och hur specialläraren
arbetar med dessa barn som har diagnoser. Hon upplevde att det var mycket fokus på inkludering
och därför arbetar hon utefter den pedagogiken.
Fördelarna med inkludering anser hon är att de kan hjälpa varandra, känna ett sammanhang och
även att de inte sätter etiketter på sig själva som hon menar att de gör när de blir utplockade.
Nackdelen med det är att eleven kanske behöver få lugn och ro och kan då ta till sig kunskapen
på ett annat sätt, men hennes målsättning är att ha dem kvar i klassrummet i så stor utsträckning
som möjligt. Den största utmaningen som hon upplever är att individanpassa undervisningen.
Hon menar att hon försöker göra anpassningar men att specialläraren har möjlighet att utforma
dem mer specifikt för att de ska passa individen. Hon anser även att hon skulle behöva hjälp av
specialläraren med kartläggning av elevens läsutveckling eftersom hon inte anser sig hinna med
det. Informanten L2 anser att man måste ta hjälp av specialläraren i synnerhet om eleven inte får
någon stöttning hemifrån. Hon anser att det är viktigt med ett gott samarbete med både föräldrar
och specialläraren för att eleven ska få ett optimalt stöd. Dessutom tror hon att det är bra för
eleven att ha en annan lärare också som kan jobba på andra sätt med eleven. Hon har stort
förtroende för specialläraren och anser att den får alla barn att börja läsa. L2 som arbetat i 40 år
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som lärare har aldrig gjort några anpassningar i klassrummet utan har ansett att de elever som
behöver stöd får det på bästa sätt utanför klassrummet. Med andra ord uttrycker hon det motsatta
till det som L3 nämnt att hon vill behålla alla i klassen så att hon själv hela tiden kan följa upp
var de befinner sig och helst inte vill skicka dem till specialläraren. Här görs det synligt att hon
gått lärarutbildningen nyligen då de förespråkar ett inkluderande arbetssätt.
Informanten L1 har även i samarbete med specialläraren arbetat med Reading recovery, som är
en intensiv lästräningsperiod man sätter in för en enskild elev som behöver extra träning. Detta
gör hon med elever som i slutet på år 1 eller i början på år 2 inte kommit igång med
läsflytet. Efter att hon genomfört tester med eleverna i årskurs 2 och 3 så diskuterar hon med
specialläraren vilka som behöver en extra skjuts i läsförståelse eller stavning exempelvis. Hon
anser att det är mycket bra att utreda en elev som alla går och undrar över, hon säger: ”Väntar
man för länge blir det ännu tuffare. Det är bättre att alla får veta än att alla undrar.” Men L3
poängterar också att det kan vara bra att utreda så länge som det kan hjälpa eleven. L4 tycker inte
att det finns anledning att skicka elever till utredning bara för att de är stökiga i klassrummet
däremot poängterar hon att man märker om eleven har dyslektiska svårigheter genom att den har
problem i alla skolämnen inte bara ett och då är det aktuellt att utreda den. L2 nämner att
rättstavningsprogram som finns på datorer är förrädiska som hon uttrycker det eftersom barn som
inte har svårigheter tenderar att utnyttja det istället för att lära sig hur ord stavas då handlar det
om lathet menar hon. Däremot är det jättebra för de elever som har dyslexi då de kan ta hjälp av
datorn och överkomma sina hinder i skrivandet. L4 anser också att man ska ta hjälp av
specialläraren redan i år 1 eftersom den har en speciell kompetens.

6.6. Specialpedagogiska perspektiv
I studien berör informanterna de tre specialpedagogiska perspektiven på olika sätt. De lärare som
arbetat lite längre har kommit fram till en lämplig rutin tillsammans med specialläraren i början
av varje läsår där eleverna screenas för att identifiera olika problemgrupper exempelvis inom
läsförståelse eller läshastighet för att föreslå metoder och åtgärder. Detta gör man enligt det
kompensatoriska perspektivet där även diagnostisering är central. Syftet är att underlätta så man
undervisar grupper av elever som har samma typ av problem.
Den informanten som inte arbetat lika länge som de andra anser att man diagnostiserar lite för
lättvindigt nuförtiden och uttrycker delvis att diagnostiseringen är till nackdel för eleverna dels
för att de kan känna sig utpekade men också för att hon anser att lärarna vill bli av med elever så
att de får färre elever att undervisa i klassrummet. Detta är samma synsätt som finns inom det
kritiska perspektivet där man vill hitta orsaker till skolmisslyckanden utanför eleven.
Lärarna berör även dilemma perspektivet då de hela tiden ställs inför beslut som ska fattas
gällande vilka elever som ska få särskilt stöd utanför klassrummet och vilka som inte ska få det.
Eftersom elever har olika förutsättningar så kan inte undervisningen se likadan ut för alla även
om det ska vara en likvärdig utbildning därför uppstår det många dilemman. Vissa elever får
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mycket stöd hemifrån medan andra inte får det. Dessutom ställer vissa föräldrar olika krav som
lärarna måste förhålla sig till medan andra föräldrar inte vill gå med på att utreda sitt barn. Detta
är andra exempel på dilemman som uppstår i skolan. de har Ett av dessa är att värderingar som
exempelvis social rättvisa alltid är tolkningsbara. Lärarna måste på ett professionellt sätt bemöta
elevers olikheter och kompensera för eleven utifrån sina brister och samtidigt anpassa miljön
exempelvis genom inkludering eller förslå andra kompensatoriska lösningar små
undervisningsgrupper eller särskola.
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7. Diskussion
7.1. Metoddiskussion
Syftet med studien var att undersöka några lärares uppfattningar angående arbetsformer, metoder
i läs- och skrivinlärningen som förebygger läs- och skrivsvårigheter hos den enskilda eleven samt
hur de tar hjälp av specialläraren. En lämplig metod valdes utifrån forskningsfrågorna som alla
rör lärares uppfattningar och tankar. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att en halvstrukturerad
intervju innebär att intervjun genomförs utifrån en guide med ett visst tema men att frågorna kan
variera. Här finns även möjlighet att be om förtydliganden och ställa följdfrågor. Eftersom
forskningsfrågorna i den här studien är relativt öppna kunde svaren bli ganska varierade därför
var den halvstrukturerade intervjun lämplig. Kvale och Brinkmann nämner vidare att syftet med
forskningsintervjuer är att få kunskap genom samtal. Denna metod stämde väl överens med syftet
i studien vilket gjorde att valet blev forskningsintervjuer.
Enligt Ahrne och Eriksson- Zetterqvist (2013) kan även intervjuer ske via e-post eller olika
sociala medier men det finns olika faktorer att reflektera över. En faktor är att personer som deltar
i dessa kan välja att svara i mån av tid och intresse. Mottagaren kanske inte nås direkt då adressen
är felaktig eller hamnar som skräppost. Om man exempelvis lägger ut frågor på sociala medier
som Facebook innebär det att man inte har någon kontroll på svarsfrekvensen eller urvalet av de
som svarar. Studien hade även kunnat kompletteras med observation av lärarna när de undervisar
i läs- och skrivinlärning, då det kanske skulle ha uppstått situationer där lärarna försöker hjälpa
de elever som inte hänger med i det momenten som de arbetar med. Det hade gett en bredd och
en inblick i hur de stödjer elever som upplever svårigheter med läsningen vilket var syftet med
undersökningen. Men det hade blivit för brett med tanke på den begränsade tidsaspekten som
fanns att förhålla sig till. En annan metod som kunde ha valts var en enkätundersökning med
olika specifika frågeställningar med kryssalternativ eller med öppna frågor. I dagens IT-samhälle
finns flera möjligheter att samla in dessa former av enkäter. Nackdelen med enkäter är dock att
svaren blir kortfattade och är svåra att följa upp.

7.2. Resultatdiskussion
Syftet med studien var att undersöka hur några lärare på lågstadiet arbetar med läs- och
skrivinlärning samt hur de förebygger läs- och skrivsvårigheter. Första forskningsfrågan handlade
om vilka läs- och skrivinlärningsmetoder och strategier som lärarna använder sig av.
Sammanfattningsvis använder de sig av en stor bredd av metoder i läs- och skrivundervisningen
både syntetisk och analytisk metod. De använder delar av LTG metoden, att skriva sig till läsning
och Bornholmsmodellen. Andra viktiga element i undervisningen är högläsning och
läsförståelseövningar hämtade från exempelvis Läsfixarna. Tjernberg (2007), Alatalo (2011) och
Lindén (2010) poängterar att det som tyder på stor lärarskicklighet är att man vet vilket stöd som
passar den enskilda individen inom olika områden och hur man ska gå tillväga. Denna
uppfattning delas även av forskarna Leopola (2005) och Mc Laughlin (2012). Mc Laughlin
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(2012) beskriver hur läraren behöver vara kunnig och väl insatt i olika lässtrategier och
kompensatoriska hjälpmedel för att kunna möta varje elev, vilket pedagogerna som deltagit i
studien har beskrivit. Snowling och Hulme (2011) menar att många barn med lässvårigheter
kräver individualiserade strategier och att det är lärarens profession att finna dessa. Pedagogerna
har beskrivit att de har fått anpassa undervisningen eftersom vissa elever behöver arbeta en till en
eller i mindre grupp, då har de tagit hjälp av specialläraren för att tillmötesgå deras behov. Kiuru,
och Aunola, m.fl. (2012) beskriver även det som informanterna nämner, att ett stödjande
klassrumsklimat är en helt avgörande faktor för att lyckas i läs- och skrivinlärningen och att den
enskilda läraren här har en mycket framträdande och avgörande roll. Genom att skapa tydlighet
och struktur i klassrummet ges eleverna trygghet som gynnar lärandet. Tryggheten i klassrummet
byggs upp genom att lärarna använder arbetsformer för att stärka gruppen och den enskilda
eleven. Eleverna ges möjligheten att få arbeta utifrån sina egna förusättningar och pedagogerna
skapar en tillåtande miljö där man får lov att misslyckas och göra fel och att man samarbetar och
hjälps åt för att lösa uppgifter. Läroplanen lyfter fram att undervisningen ska bidra till att
eleverna utvecklar tal, andra kommunikationsformer, läsförmåga och intresse för att läsa och
skriva (Skolverket, 2011b). Ett område i det centrala innehållet i kursplanen för svenska är läsa
och skriva. Vad gäller läsfärdigheter anger kursplanen att eleverna ska träna ordbilder och
lässtrategier (Skolverket, 2011b). Detta stämmer överens med det som lärarna i studien anser att
de arbetar med i sin undervisning.
Andra forskningsfrågan handlar om på vilka sätt lärarna arbetar för att förebygga läs- och
skrivsvårigheter och mitt resultat visar att de använder sig av många olika arbetssätt. Språklekar
är förebyggande menar de och även att man har extra lässtunder individuellt med eleverna som
kan ge en ordentlig skjuts i deras läs- och skrivutveckling. Alatalo (2011), Morris (2015) och
Hoien & Lundberg (1999) nämner att undersökningar visar att medvetet arbete med yngre barn
då man använder sig av Bornholmsmodellen och rim och ramsor kan förebygga att elever får
svårigheter med läsningen. Liberg (2006) skriver att man kan förebygga läs- och skrivsvårigheter
om man hittar individuella lösningar till enskilda elever. Det bästa är om man hittar texter som
elever finner meningsfulla för att skapa intresse. Även detta har lärarna påpekat. En av de
viktigaste delarna som alla lärarna tog upp var att det är viktigt med ett bra samarbete med
föräldrarna och att de också läser mycket hemma med sitt barn för att förebygga eventuella
svårigheter som eleven kan stöta på. De nämner att det inte är tillräckligt med den träning de får i
skolan. Detta är en viktig del i synnerhet då läraren upptäcker att en elev har svårigheter då krävs
det att både läraren och föräldern lägger i en högre växel. Tre av informanterna nämner att de
elever som upplever svårigheter i undervisningen och behöver stöttning hemifrån oftast har
föräldrar som inte prioriterar det utan de tror att det är tillräckligt att barnet läser i skolan. Medan
de elever som är starka läsare har föräldrar som stöttar mycket hemifrån och ser till att barnet
läser mycket ändå. De elever som har svårt att läsa läser sällan för nöjes skull och därför sker
deras läsning endast på lektionstid. Därför är det viktigt att känna till att elever med läs- och
skrivsvårigheter oftast är inaktiva läsare alltså de ställer inte frågor till texten eller använder sig
av egna erfarenheter och kopplar det till texten (Reichenberg, 2008). Det som Alatalo (2011) och
Wallvik (2012) tar upp i sina studier stämmer delvis överens med det som kom fram i den här
studien, då de gör jämförelser mellan svenska och finska skolor när det kommer till läs- och
skrivinlärning och hur man bemöter svårigheter som uppstår i samband med det. De nämner att
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föräldrastödet är oerhört viktigt vilket även informanterna har uppgett. Däremot poängterar
Wallvik att många skolor i Sverige kartlägger elever men lägger inte så stor vikt vid åtgärder och
att involvera föräldrar. Men tre av informanterna har uppgett att de kopplar in specialläraren och
föräldrarna tidigt och sätter in åtgärder vilket motsäger det som Wallvik tar upp. L3 som endast
arbetat ett par år som klasslärare nämner att det är bra om man blandar olika metoder som ett sätt
att förebygga eventuella svårigheter. L1 önskade att de fick lära sig mer metodik och om senaste
forskningen. L3 saknade mer kunskap om hur man kan förebygga läs- och skrivsvårigheter och
stötta de elever som inte hade diagnoser men som halkade efter i undervisningen. Det stämmer
med det som Alatalo (2011) nämner att lärarutbildningen fått mycket kritik senaste åren då den
haft stora brister. Hon betonar att teorier som lyfter fram interaktion och miljö tog över för
mycket på lärarutbildningen istället för att lägga betoningen på aktiv läsundervisning och att ge
individuell träning för de elever som behöver det. Detta kan anses vara en negativ konsekvens
som drabbat läs- och skrivundervisningen. Hon poängterar att i lärarutbildningen har man inte
intresserat sig för hur man kan hjälpa elever med svårigheter. Ett antal studier som gjorts i USA
visar att skicklig undervisning är av betydelse när det gäller att hjälpa de elever som ligger i
riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter (Snow; Burns & Griffin, 1998). Även svenska
forskare betonar vikten av att dessa elever får systematisk läs- och skrivundervisning (Hjälme,
1999 och Swärd, 2008). Alatalo nämner att det inte bara finns brister i den svenska
lärarutbildningen utan även i den amerikanska när det kommer till undervisning i läs- och
skrivinlärning.
Den tredje forskningsfrågan handlade om hur lärarna identifierar elever som upplever läs- och
skrivsvårigheter och hur de tar hjälp av specialläraren. När det gäller att identifiera elevernas
svårigheter använder sig två av lärarna av kartläggningsmaterial. De tre lärarna som arbetat längst
utför tester som bokstavskännedom i förskoleklass och H4 test från årskurs 1 och DLS från
årskurs 2. Testerna utförs antingen av dem själva eller av specialläraren. Även forskarna Galletly
T, Knight, Dekkers och Galletly S (2009) nämner vikten av att ha kontinuerliga tester med
eleverna både i de lägre och i de äldre åldrarna. De pratar även med deras föräldrar om de
behöver extra träning hemma och dessutom kopplar de in specialläraren. De anser inte att man
ska tillämpa en vänta-och-se pedagogik utan tycker det är viktigt att eleven får hjälp så tidigt som
möjligt för att sätta in rätt resurser. Detta motsäger det som forskarna i Konsensusprojektet
(Lange & Myrberg, 2006) tar upp, de anser att skolan inte har tillräckliga kunskaper om elevernas
läs- och skrivutveckling. Det gör att det sällan görs pedagogiska åtgärder åt tester som utförts på
eleverna, det gör att testerna tappar sin funktion, syftet med att testa är ju för att det ska ge läraren
underlag som visar var eleven befinner sig i sin läsutveckling.
Den fjärde forskningsfrågan handlade om hur lärare definierar sin egen roll i hur de lär elever att
läsa och skriva. Informanterna har nämnt att deras roll och förhållningssätt är viktig när man
undervisar elever i läs- och skrivinlärning. Även positiv uppmuntran har stor betydelse så att
eleverna håller motivationen vid liv och inte tappar tilltron till sig själva när de jämför sig med
andra och de märker att de lär sig långsammare. Både Tjernberg (2007) och Alatalo (2011)
poängterar att läraren är nyckeln till framgång. De nämner också hur viktigt det är att läraren
identifierar var varje elev befinner sig i läs- och skrivprocessen för att därigenom kunna bemöta
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och stötta dem i deras utveckling det är även där den stora utmaningen ligger hos lärarna. Lärarna
är överens om att det är bra att utreda elever som har stora svårigheter med att läsa och skriva
eftersom man då får veta vad som är orsaken bakom. Även Lindén (2010) tar upp fördelen med
att utreda eleverna för att man då får mer kunskap om vad eleven har svårt med. Hon anser att det
optimala är om man upptäcker elevers svårigheter så tidigt som möjligt så att man kan sätta in
rätt träning i tid innan eleven halkar efter för mycket. Myrberg (2003) tar upp att en passiv
pedagogisk hållning till elevens läs- och skrivproblem får negativa konsekvenser inte minst för
elevens självförtroende.
Här nämns också att tidig kartläggning och noggrann övervakning av läsutvecklingen har en
avgörande betydelse för att minska risken för misslyckande i läsinlärningen. Alatalo (2011) tar
upp att de lässvårigheter som en elev uppvisar alltid är ett resultat av interaktionen mellan elevens
grundproblem och de stödinsatser som satts in. Detta nämner lärarna som en mycket komplex
utmaning i sitt arbete att hela tiden avgöra vilka typer av insatser som elever behöver för att bäst
lyckas. En av dem förespråkar inkluderande arbetssätt medan de andra tre ser en stor vinning i att
ta hjälp av specialläraren. De tre lärarna som arbetat längst tar även upp att i arbetet med att
förebygga läs- och skrivsvårigheter är det viktigt att man utgår från barnets intresse för att hålla
motivationen vid liv, man kan hjälpa den att välja en bok eller arbeta med texter som den är
intresserad av. Liberg (2007) nämner också att det är viktigt att man hittar individuella lösningar
till enskilda elever för att förebygga läs- och skrivsvårigheter genom att man hittar texter som
elever finner meningsfulla för att skapa intresse.
7.3. Specialpedagogiska perspektiv
I intervjuerna berör alla lärarna de tre specialpedagogiska perspektiven på olika sätt. Några av
lärarna nämner kompensatoriska lösningar för att kunna tillgodose elevernas behov för att
utvecklas vidare. En av informanterna nämner att man skickar elever alldeles för ofta på
utredning och menar att vissa lärare utnyttjar att eleverna får en diagnos så att de kan skicka iväg
dem till speciallärare för att få färre elever i klassrummet. Detta menar Nilholm (2008) är
exempel på då man vill hitta orsaker till problem som är på individnivå. Även Snow, Burns och
Griffin (1998) tar upp ett individrelaterat problem i skolan då de har en tendens att fokusera på
barnet istället för miljön det kan bidra till att det skapar en vi- och- de- känsla när man
exempelvis ger elever diagnoser.
Informanterna kommer även in på dilemma perspektivet då beskriver ett dilemma som de
ständigt står inför, att anpassa undervisningen för individen så väl som för gruppen och förhålla
sig till dessa motsättningar som de anser är en stor utmaning i läraruppdraget. Ett dilemma som
en informant nämnde, som lärare ställs inför när de försöker kommunicera med föräldrarna att
deras barn har svårigheter och inte utvecklas i den takt som förväntas av den. Hon menar att det
är viktigt att man som lärare står på sig och står upp för sin sak eftersom det är läraren som har
kompetensen att avgöra vad som behövs göras. Om läraren anser att en elev behöver göra en
dyslexiutredning exempelvis så behöver föräldern ge sitt godkännande vilket inte alltid är en
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självklarhet. Enligt Nilholm (2007) kan dilemman ses som motsättningar som kräver
ställningstaganden. Även det är ett konstaterande som stämmer överens med syftet i den här
undersökningen då det ständigt uppstår dilemman i klassrummet mellan lärare och elever.
Läraren behöver ständigt ta ställning till hur undervisningen ska läggas upp och se vilka
möjligheter det finns att ge stöd till de elever som är i behov av det i sin språkutveckling och
även ge utmanande övningar till de elever som kommit lite längre så att de inte tappar
motivationen. Läraren måste ständigt prioritera och det är en enormt stor och komplicerad
uppgift, att se till varje individs behov i en hel klass, som ofrånkomligen kräver många
överväganden. En annan intressant aspekt som blivit studiens fynd är att det framkommit att
lärarna upplever att deras status som lärare har förändrats och att de inte har lika mycket att säga
till om längre. Det här ämnet har det inte skrivits så mycket om i tidigare forskning som kan
kopplas till läs- och skrivinlärningen.
Något annat som tillkommit utöver det man kan koppla till de specialpedagogiska perspektiven är
att några av lärarna beskriver att deras undervisning underbyggs av Vygotskijs teori om den
proximala utvecklingszonen. Eftersom de använder sig av mycket social interaktion i
undervisningen och arbetsuppgifter som utmanar eleverna att utvecklas vidare utifrån deras egna
förutsättningar i samspel med både vuxna och andra elever. En informant nämner att hon ofta
låter elever ta hjälp av varandra i klassrummet. Samspelet är ett viktigt element i undervisning
även när de diskuterar texter och själva författar texter som de sedan läser upp för hela klassen
eller som de arbetar med på olika sätt i mindre grupper. En informant beskriver att de elever som
inte riktigt vågar tala inför klassen och läsa upp sin text brukar våga efter att den hört andra läsa
upp.

7.4. Sammanfattning med förslag på fortsatt forskning
Syftet med studien var att ta reda på hur några lärare arbetar med läs- och skrivinlärning och
bemöter elever i behov av stöd med detta. Sammanfattningsvis arbetar lärarna på liknande sätt
med en variation av läs- och skrivinlärningsmetoder. De tre lärarna som arbetat längst har
utarbetat liknande rutiner för hur de fångar upp de elever som upplever svårigheter i sin
läsutveckling. Medan den läraren som endast arbetat ett par år inte har hunnit utforma rutiner för
detta. Det har varit intressant att se att deras lärarutbildning har påverkat deras undervisning och
förhållningssätt till det förebyggande arbetet. De har uttryckt kritik kring lärarutbildningen och
bekräftar den kritik som Alatalo (2011) har nämnt kring hur den nya lärarutbildningen är upplagd
jämfört med för trettio år sedan. Det har även framkommit att lärarstatusen har sjunkit och att det
även påverkar lärarnas arbete då de behöver förhålla sig till föräldrar som kan vara ifrågasättande.
De sammanfattande resultaten har visat att lärarna arbetar förebyggande med läs- och
skrivsvårigheter genom att tidigt introducera språklekar till eleverna, att de gör en tidig
identifiering av de elever som upplever hinder och att vissa av dem kartlägger hur varje elev
utvecklas. Det framkommer även att det är viktigt med social interaktion i läs- och
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skrivundervisningen för att göra texter mer levande med hjälp av diskussioner och läsgrupper. Ett
annat viktigt element är ett nära samarbete med både föräldrar och speciallärare. Det som också
kommit fram i studien som saknas i tidigare forskning är hur lärarstatusen påverkar
yrkesutövandet och hur den har förändrats de senaste 20-30 åren samt på vilket sätt det ökade
föräldrainflytandet påverkar skolan idag. Det som saknas i både den nationella så väl som den
internationella forskningen och som den här studien nämnt är lärarens utbildning och hur den kan
påverka och avspegla sig på undervisningen och även föräldrainflytandets påverkan. Den här
studien kan bidra med ökad kunskap inom detta samt även hur man bedriver en framgångsrik läsoch skrivundervisning och förebyggande av läs- och skrivsvårigheter och hur man kan ta hjälp av
specialläraren. Ett förslag till fortsatt forskning skulle även kunna vara att observera lärarna när
de bedriver sin undervisning med nya moment och se hur de bemöter de elever som inte hunnit så
långt i sin läs- och skrivutveckling och som upplever svårigheter. Det skulle också vara intressant
att intervjua elever som upplever svårigheter både på låg- och mellanstadiet och kanske även
äldre åldrar för att ta reda på hur de upplever att deras lärare förhåller sig till det om de har bytt
lärare exempelvis hur undervisningen då har förändrats för dem. Här skulle det även vara av vikt
att ta reda på om de upplever att de får det stöd de behöver för att lyckas komma framåt i sin
utveckling.
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Bilaga 1
Hej!
Mitt namn är XX och jag läser till speciallärare med inriktning språk- läs och skrivutveckling vid
Karlstads universitet. Jag läser min sista termin i utbildningen och arbetar med att skriva ett
examensarbete. Jag är intresserad av hur lärare i grundskolan arbetar med läsundervisning i
ämnet svenska och det är vad mitt examensarbete kommer att handla om. Jag samlar in data
genom att intervjua lärare som arbetar i grundskolan och kommer då att fråga hur de arbetar med
läsförståelse och förebyggande av lässvårigheter i ämnet svenska. Det är frivilligt att delta i
studien och du kan när som helst avsluta din medverkan. Data som samlas in kommer endast att
användas i mitt examensarbete. Ingen obehörig kommer att få tillgång till mina insamlade data.
När studien är genomförd kommer all insamlad data att förstöras. Namn på personer i studien
kommer att avidentifieras. Min studie kommer att avrapporteras som ett examensarbete vid
speciallärarutbildningen vid Karlstads universitet och finnas tillgängligt vid universitetets
bibliotek.
Rektor har gett sitt godkännande att tillfråga dig om att delta i studien. Jag hoppas att du vill
delta. För att kunna genomföra studien behöver jag ditt skriftliga medgivande om deltagande
senast 160226. Fyll i svarstalongen och maila den tillbaka till mig. Efter att ha fått ditt
medgivande kommer jag att kontakta dig för att tillsammans boka in tid för en intervju.
Tack på förhand för visat intresse.
Välkommen att höra av dig om du har några frågor.
Med vänlig hälsning
NN
Mailadress XXX tel 070-XXXXXXX -----------------------------------------------------Jag ger mitt skriftliga medgivande att delta i en intervju som handlar om hur lärare arbetar med
läsundervisning:

Underskrift:________________________________________________________
Ort och datum:______________________________________________________
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Bilaga 2
Frågor
1. Berätta om dig själv.
2. Hur länge har du arbetat som lärare? När gick du lärarutbildningen?
3. Anser du att du fick tillräcklig kunskap från utbildningen för att undervisa i läs- och
skrivinlärning? Och även tillräcklig kunskap om läs- och skrivsvårigheter? Om inte, vad
saknade du?
4. Vad använder du dig av för läs- och skrivinlärningsmetoder? Hur ser progressionen ut?
5. Vilka metoder anser du är mest effektiva när det gäller att förebygga läs- och
skrivsvårigheter?
6. Hur tänker du kring läs- och skrivsvårigheter och dyslexi? Vad gör du när du upptäcker att
en elev har svårigheter?
7. Hur anser du att man bör gå vidare med extra anpassningar och pedagogisk kartläggning?
8. När anser du att eleven behöver särskilt stöd hos speciallärare?
9. Hur ofta testar du dina elever? Hur använder du dig av diagnoserna?
10. Vad anser du om utredning av dyslexi, hur tidigt anser du att man bör utreda en elev hos
en logoped?
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