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Abstract 
 

 

The purpose of this study is to investigate how primary school teachers in grades 2 and 3 

work with pupils with reading and writing difficulties, and what resources primary school can 

provide to assist these students. To answer this purpose, I conducted a qualitative interview 

method, the performance map. This is a tool that creates a broader understanding of 

respondents. The answers will be more profound and the interviewer will be a better listener. I 

have interviewed four primary school teachers from grade 2 and 3, as well as a principal, all 

from the same primary school. The results of this study indicate that the teacher`s 

competence, reading and writing methods and school resources are of great importance when 

working with students who has reading and writing difficulties. 
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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur grundskollärare i årskurs 2 och 3 arbetar med 

läs- och skrivsvårigheter. Samt att undersöka vad grundskolan kan ge för resurser för att 

hjälpa dessa elever. Materialet till denna studie har samlats in med hjälp av den kvalitativa 

metoden intervju. Under intervjun har jag tagit hjälp utav en föreställningskarta. En 

föreställningskarta är ett redskap som skapar en lättare förståelse för respondenten. Det blir 

djupare svar och jag som intervjuar blir en bättre lyssnare. Jag har intervjuat fyra stycken 

grundskollärare från årkurs 2 och 3 samt en rektor från en grundskola. Resultaten av denna 

studie tyder på att lärarens kompetens, metoder och skolans resurser är av stor vikt kring 

elever med läs- och skrivsvårigheter.  
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1.Bakgrund 
Läs- och skrivsvårigheter har under många år väckt intresse hos det specialpedagogiska fältet, 

forskare vill hela tiden lära sig mer om lässvårigheter och mycket forskning görs därför inom 

det specialpedagogiska fältet (Håkansson, Sundberg, 2012, s.232).  Tjernberg skriver i sin 

avhandling att läraren måste ta hänsyn till eleven och hens förutsättningar. Det är lärarens 

uppgift att se vad eleven har för behov och därefter anpassa sin undervisning (Tjernberg, 

2013, s.47).  Det står i läroplanen för grundskolan att skolan ska kunna ge elever en anpassad 

studiegång utifrån elevers förutsättningar och behov. Det ska finnas en likvärdig undervisning 

och med det begreppet menas att all undervisning inte behöver utformas på samma sätt eller 

att skolans resurser ska fördelas lika utan anpassas efter eleven. (Skolverket, 2017, s.8). 

Håkansson och Sundberg framför att specialpedagogiken är en viktig grundläggande faktor 

som är betydelsefull för lärandet. Om läraren känner till olika specialpedagogiska arbetssätt 

kan hen möta elever med läs-och skrivsvårigheter på en individanpassad nivå. Det är läraren 

som ska kunna anpassa sin undervisning för att kunna utveckla lärandet hos elever med läs- 

och skrivsvårigheter (Håkansson, Sundberg, 2012, s.235). 

Jag har haft många funderingar kring hur lärarna ser på elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Jag har även funderat kring hur lärarna arbetar med elever som har dessa svårigheter och hur 

skolans resurser används för att kunna hjälpa eleverna med problemen. Under min tredje 

verksamhetsförlagda utbildning fokuserade jag på att studera och reflektera över elever med 

läs och skrivsvårigheter. Jag fick snabbt en känsla av att det finns många elever med dessa 

problem, fler än vad jag hade föreställt mig. Därför kommer jag att fördjupa mig inom ämnet 

läs-och skrivsvårigheter.  

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur grundskollärare i årskurs 2 och 3 på en 

grundskola anpassar sin undervisning till elever med läs- och skrivsvårigheter. Dessutom 

avser jag att undersöka vad skolan har för resurser samt hur de används för att hjälpa dessa 

elever. 
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1.2 Frågeställningar 
För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts 

 1. Hur arbetar grundskollärare i årskurs 2 och 3 med elever som har läs- och skrivsvå-

righeter? Vad finns det för metoder som lärarna kan använda sig av? 

 

 3. Vad har skolan för resurser att erbjuda dessa elever?   
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2. Forskning om läs-och skrivsvårigheter  
I detta kapitel kommer jag generellt fokusera på forskning kring begreppet läs- och 

skrivsvårigheter.  

2.1 Termen läs- och skrivsvårigheter  
Alatalo förklarar att termen läs- och skrivsvårigheter innebär att en elev har en problematik 

med läs- och skrivprocessen (Alatalo, 2011, s.18) Läs- och skrivsvårigheter är ett 

övergripande begrepp där dyslexi endast utgör en orsak till varför eleven har en problematik 

med att läsa och skriva. Dyslexi betyder att eleven har en nedsättning i vissa språkliga 

funktioner, speciellt de fonologiska (SPSM,2012). Fonologisk medvetenhet innebär att eleven 

kan förstå språkets olika ljud och hur de ljuden förhåller sig till varandra och därigenom bildar 

ord. Bristande kunskaper inom fonologisk medvetenhet kan leda till att avkodning och läsflyt 

är svårt för eleven. Det leder då vidare till att eleven inte avkodar orden korrekt eller får ett 

flyt i sin läsning. Läsförståelsen försämras för eleven som har svårt att förstå vad den läser. 

Ytterligare några faktorer som påverkar läsningen är elevens ordförråd, utöver det är också 

utvecklade lässtrategier viktigt för elevens inlärningsprocess. Den språkliga utvecklingen kan 

spela stor roll för att förstå textens innebörd. Morfologiska svårigheter medför att eleven har 

svårt att förstå hur ord är uppbyggda, medan syntaktisk medvetenhet innebär att eleven även 

har svårt att förstå meningsuppbyggnad. Morfologiska svårigheter och Syntaktisk 

medvetenhet samarbetar och påverkar varandra, har eleven problem med det ena innebär det 

oftast svårigheter med det andra. Den pragmatiska svårigheten som kan också vara svår för 

elevens inlärningsprocess, vilket betyder att eleven har svårt att förstå en text och även att 

tolka det som inte fysiskt står utskrivet i texten, alltså det som står mellan raderna (Alatalo, 

2011, s.18). 

2.2 Faktorer som påverkar undervisningen  
Lundberg betonar hur viktigt det är att börja med högläsning i tidig ålder, gärna redan som 

nyfödd. Det är för att skolan ska kunna arbeta vidare med läsningen. Lundberg menar att 
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högläsning kan skapa en relation mellan barnet och den vuxna individen. Relationen bidrar till 

att eventuell problematik hos barnet tidigare kan upptäckas och att rätt resurser kan sättas in, 

med hjälp av högläsning får barnet höra ord som sällan tillämpas i det vardagliga språket. 

Högläsningen skapar ett intresse hos barnet och gör att det förhoppningsvis vill börja läsa på 

egen hand (Lärarförbundet, 2005). Skolverkets hemsida tar upp en hel del tips och idéer på 

vad läraren kan arbeta med i undervisning med elever som har läs- och skrivsvårigheter, bland 

annat berättar Myrberg att högläsning är en bra träning för barnet. Högläsningen avslöjar 

barnets eventuella inlärningsproblematik (Skolverket, 2016).  

Tjernberg beskriver i sin forskning en faktor som påverkar undervisningen, det innebär att 

läraren måste ha en god kompetens, eftersom läraren kan höra vart elevens svårigheter ligger. 

Det är viktigt att läraren kan presentera goda färdigheter i klassrummet, färdigheterna innebär 

bland annat kommunikation, trygghet och samspel. Tillämpar läraren dessa ökar elevens 

förutsättningar för en bra inlärning (Tjernberg, 2013, s.69). 

Alatalo framhäver att en bra läs- och skrivundervisning ställer höga krav på lärarens 

kompetens. För att en kunskapsutveckling ska ske, speciellt när det gäller elever med läs- och 

skrivsvårigheter, måste läraren kunna organisera och genomföra en stimulerande 

undervisning. Läraren måste ha tagit till sig elevens styrkor och svagheter för att sedan kunna 

se vilka problem som kan uppstå. Lärarens nästa uppdrag är att anpassa undervisningen 

utifrån elevens problem. När det gäller arbetsmetod menar Alatalo att det inte spelar någon 

roll vilken metod läraren använder sig av, utan det är viktigare hur de tillämpas (Alatalo, 

2011, s.25). Swärd påpekar däremot att om lärarna är medvetna om vad de använder för 

metoder. En medvetenhet hos lärarna hjälper till att säkra elevens skriftspråk. Om läraren är 

medveten om metoden som används kan det ge eleven möjlighet att inkluderas i 

undervisningen på dess egen nivå.  

Läraren behöver en hög lärarkompetens för att kunna tillämpa de olika metoderna, med det 

menas att läraren har en grundutbildning, fortbildas och läser aktuell forskning regelbundet 

(Swärd, 2008, s.27). Tjernberg beskriver att Swärd, Alatalo, Hattie och Myrberg menar att 

lärarkompetensen är den mest betydelsefulla faktorn när det gäller läs- och skrivpedagogik. 

Hattie har gjort metaanalyser som tyder på att lärarkompetensen står i centrum. Hattie trycker 

på betydelsen av tydliga mål, uppföljning och att läraren har en god översikt av elevens 

studieresultat. Genom att göra det ser läraren vad som fungerar och vad som behöver 
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utvecklas. Hattie tar också upp betydelsen av samspelet mellan lärare och elev. Ett gott 

samspel gör det lättare för läraren att tillgodose elevens behov. Dessa lärare som Hattie 

beskriver gör inga mekaniska planeringar, utan de anpassar utifrån elevens förutsättningar. 

Läraren väljer metoder, arbetsmaterial och läromedel som passar eleven (Tjernberg, 2013, 

s.69).   

Lortie nämner i Alatalos avhandling att det har gjorts många studier om hur den 

professionella läraren bör vara. Enligt Lortie bör en professionell lärare ha fyra olika 

egenskaper, dessa är systematisk teori, auktoritet, yrkesmässig anatomi och egenkontrollerad 

yrkesetik. 

 Systematisk teori innebär att läraren kan utöva yrket utifrån en gemensam kunskapsbas 

som tillämpas på lärarutbildningen. 

 Auktoritet betyder att läraren har en legitimation som bevisar att hen har rätt 

behörighet för arbetsområdet. 

 Yrkesmässig anatomi innebär att läraren har rätt till att själv bestämma vilka redskap 

och arbetsmetoder hen ska använda för att få en utvecklande undervisning. 

 Egenkontrollerad yrkesetik innebär att arbetsplatsen har utformat etiska riktlinjer, 

principer och regler för hur läraren ska utföra arbetet (Alatalo, 2011, s.26). 

  

Lortie menar att det är viktigt att lärarna får ta del av varandras kunskapsbaser, det är svårt att 

göra det om läraren ska arbeta ensam i ett klassrum Det är också viktigt att läraren erbjuds 

fortbildning för att öka sin kompetens. Robertson Hörberg menar att ett kollegialt samspel är 

betydelsefullt för kunskapsbaserna. Det är många lärare som uppskattar kunskapsutbytet med 

kollegor för att kunna förbättra sin egen undervisning. Lärarna får iaktta, samarbeta och 

samtala tillsammans vilket leder till ett högre kunskapsutbyte (Alatalo, 2011, s.29).  

 

Myrberg och Lange nämner att organiserad och systematisk undervisning är viktig speciellt 

för de elever som har läs- och skrivsvårigheter. Med organiserad och systematisk 

undervisning innebär att läraren har den kunskap som behövs för att lägga upp en 

undervisning som är testad och prövad i praktiken. Skolan ska identifiera barn som har 

svårigheter med läs - och skrivutvecklingen. Undervisningsmetoderna som eleverna ska 
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arbeta med ligger till grund för läs- och skrivutvecklingen. Läraren måste ta hänsyn till 

faktorer som kan påverka elevens liv, tillexempel dåliga hemförhållanden eller diagnoser. Om 

en lärare kan se svårigheterna hos en elev bidrar det till en positiv utveckling i lärandet 

(Myrberg & Lange, 2006, s.9). 

En annan faktor som har betydelse är relationen mellan lärare och elev ju bättre relation desto 

bättre kan eleven tillämpa sig undervisningen, tillsammans kan eleven och läraren bygga upp 

ett självförtroende hos eleven. En elev med ett bra självförtroende vågar oftast visa sina 

kunskaper och därutöver ta sig an nya utmaningar i undervisningen. När eleven visat sina 

kunskaper kan läraren ge konstruktiv återkoppling på arbetet som genomförts (Myrberg & 

Lange, 2006, s. 66 - 67). 

Ytterligare en faktor när det gäller läs- och skrivsvårigheter är att skolan måste ge resurser till 

dessa elever. Skolan måste veta vad den ska göra för att kunna hjälpa elever vidare i sin läs- 

och skrivutveckling. Det är viktigt att elever känner en motivation till att träna på att läsa och 

skriva. En elev med läs- och skrivsvårigheter måste förstå innebörden av att det är 

tidskrävande att övervinna svårigheterna. Det måste finnas tid till att befästa de kunskaper 

som precis har uppkommit i ett klassrum (Myrberg & Lange, 2006, s.73). Återigen nämner 

Myrberg och Lange att läraren har en viktig roll. Läraren behöver tillsammans med eleven 

diskutera hur denna tid ska användas för att läs- och skrivutvecklingen ska gå framåt.  

Metoden att vänta och se är inte acceptabel i detta fall, då skulle utvecklingen utebli (Myrberg 

& Lange, 2006, s.74). Läraren måste utgå från att elevens kunskapsnivå för att kunna utveckla 

läs- och skrivförmågan individuellt, dessutom ska läraren också ha en medvetenhet om vilken 

metod som bör användas för att nå bästa resultat. Utmaningar är utvecklande om de ligger på 

rätt nivå för eleven, om uppgifterna är för svåra kan det istället ge en motsatt effekt. (Myrberg 

& Lange, 2006, s. 77 - 78).  

Det är inte gynnsamt för eleven att läraren använder bara en av metoderna utan det mest 

fördelaktiga är om läraren kombinerar de olika metoderna (Myrberg & Lange, 2006, s.79). 

Likadant gäller det när läraren arbetar med läromedel, valet av läromedel är värdefullt, 

speciellt för de eleverna med läs-och skrivsvårigheter. Läromedel ska väljas efter elevens 

behov. När det inte finns resurser i skolan är det bra om det finns en kunnig lärare som kan 

tillämpa resurserna som redan finns. Läromedel innebär inte bara böcker utan också tekniska 

läromedel så som dator och Ipad, där finns det tillgängliga program som kan hjälpa eleven 
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med läsning och skrivning. Ibland är det bra med dator som hjälpmedel och ibland kan det 

leda till att det kan bli för svårt för en elev som har läs- och skrivsvårigheter. Vissa elever 

fastnar lätt vid hur framställningen av texten går till och inte själva texten i sig (Myrberg & 

Lange, 2006, s. 89 - 90).  Återigen är det som Myrberg & Lange (2006), Mittuniversitet 

(2012) och Åkerman (2018) skriver att metoder och läromedel bör vara individanpassat 

utifrån elevens behov och en kombination av olika metoder och läromedel är att föredra. Så 

länge det finns en lärare som har god kompetens kring läs-och skrivsvårigheter och är 

medveten om att det är elevens behov vi ska utgå ifrån.  

2.3 Metoder för läs- och skrivsvårigheter  
När det gäller metoder för läs- och skrivsvårigheter ska läraren testa olika metoder. Det är för 

att få en effektivare utveckling i läs- och skrivförmågan hos eleven. En professionell lärare 

binder sig sällan till en och samma metod utan kan arbeta med flera samtidigt (Myrberg & 

Lange, 2006, s.79).  

Wittingmetoden 

Wittingmetoden är en metod som Maja Witting började arbeta med under 1970-talet och som 

man sedan har vidareutvecklat. Den riktar sig till nybörjare, svenska som andra språks elever, 

men framförallt elever som har läs- och skrivsvårigheter som behöver en ominlärning. I denna 

metod samarbetar läraren med eleven. Wittingmetoden fokuserar på alla delarna, läsa, skriva, 

tala och lyssna. Eleverna får arbeta med de olika förmågorna i de olika delarna. Många elever 

tycker att det är svårt att jobba med alla delarna samtidigt och därför har man skiljt på dem. 

Witting vill förtydliga att alla delarna är lika viktiga för elevernas som har läs- och 

skrivsvårigheter (Åkerman, 2018, s.1). Läraren fokuserar på dessa delar, samtidigt som hen 

arbetar med en teknisk del och en förståelsedel. Den tekniska delen innebär att eleven ska 

koppla en bokstav till ett visst ljud och att läsa från vänster till höger.  Förståelsen är något 

som läraren och eleverna arbetar med hela tiden. Det är både en kreativ och en dynamisk 

process (Åkerman, 2018, s. 2 - 3).  
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LTG, Läsning på talets grund 

Denna metod utvecklades under 1970-talet av Ulrika Leimar. LTG går ut på att tillsammans 

skriva olika texter utifrån elevernas erfarenheter och på deras nivå. I LTG metoden så utgår 

läraren från olika faser; samtalsfasen, dikteringsfasen, laborationsfasen, återläsningsfasen, och 

efterbehandlingsfasen (Mittuniversitet, 2012). 

 Samtalsfasen innebär att eleverna och läraren samtalar om saker de tillsammans har 

varit med om och de skriver gemensamt en text om det. Eleven kommer att känna 

igen sina egna ord och begrepp. Det kommer att kunna jämföras mellan skriftspråket 

och talspråket. 

 Dikteringsfasen innebär att eleven formulerar meningar som läraren sedan skriver ned 

på ett blädderblock eller på tavlan. Eleven få då se hur det talade språket hänger 

samman med skriftspråket. 

 Laborationsfasen innebär att eleven enskilt ska arbeta med uppgifter inom 

läsinlärning. Läraren skriver ned bokstäver, ord eller kortare meningar på 

pappersremsor från en gemensam text.  Eleven ska sedan peka ut det som står på 

pappersremsan och de läser det högt tillsammans. Efteråt så höjer läraren nivån och 

eleven får göra sin egen uppgift och leta reda på bokstaven, ordet eller meningen i 

texten. Under denna fas gäller det att läraren har god kompetens till att läsa av vart 

eleven ligger så att det blir rätt nivå. 

 Återläsningsfasen innebär att eleven ska läsa upp sina texter. Den gemensamma 

texten ska eleven få läsa upp högt för läraren. Läraren stryker under de ord som är 

svåra för eleven och tillsammans övar de extra på dem. Eleven kan själv vara med 

och stryka under svåra ord. 

 Efterbehandlingsfasen innebär att eleven får öva på de ord som var svåra ifrån den 

gemensamma texten. Läraren kan hjälpa eleven med att illustrera ordet så att det får 

en korrekt innebörd. Efter en tid så får eleven läsa upp orden igen för läraren och 

arbetar sedan vidare utifrån det som eleven läste upp. 

Bokstavskontrollen är noggrann i LTG-metoden, ett test görs en gång i månaden för att se vart 

eleven ligger någonstans (Mittuniversitet, 2012).  
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ASL, Att skriva till läsning 

En metod som lärare börjar med i förskoleklass och som sedan håller i sig ända fram till 

årskurs 3. En del lärare fortsätter sedan med det på mellanstadiet.  ASL används i flera länder 

bland annat Norge, Danmark, Finland och Estland (Trageton, 2014, s.103). ASL innebär att 

eleven använder dator/Ipad som skrivredskap. En viktig egenskap inom ASL är att klassen 

skriver tillsammans först. Läraren utformar meningarna som eleverna sedan får skriva i par, 

till sist skriver eleven enskilt. I förskoleklass innebär ASL att eleven får bekanta sig med och 

leka fram språket. I årskurs ett inleds den formella läs- och skrivinlärningen. Läraren är 

modellerar för eleven och tillsammans kan de skriva texter på Ipad och dator. En vanlig genre 

är att skriva brev. Brev har en verklig mottagare, vilket är motiverande för skrivningen. I 

årskurs två tar läraren in handskrivning som redskap utöver användningen av datorer. 

Handskrivningen blir som ett komplement till datorskrivningen (Trageton, 2014, s.131.f). 

 

Trageton menar att ASL är ett utmärkt arbetssätt för elever med läs - och skrivsvårigheter, 

eftersom många elever med dessa svårigheter har problem med motoriken kan dator eller Ipad 

underlätta. Elevens fokus hamnar istället på att skriva och inte på att forma bokstäverna. ASL 

är en intressant metod som många forskare och lärare har olika åsikter om. Utifrån en 

forskningsbaserad lärarkunskap hoppas forskarna att ASL kommer att medföra bättre kvalitet 

i framtiden. Forskarna önskar att det ska bli en bättre balans mellan läsning och skrivning. 

Just nu är det mer fokus på läsforskningen än vad det är på skrivforskningen, vilket leder till 

att många lärare ser en ovisshet med att arbeta med ASL (Trageton, 2014, s 247.f).  

  

 

Läsfixarna eller En läsande klass  

Läsfixarna eller En läsande klass är en metod som många skolor använder sig av för att ge 

sina elever en ökad läsförståelse. En läsande klass utgår från metoderna Reciprocal teaching 

(RT), Transsactional strategies instrutions (TSI) och Questioning the Author (QtA). Det var 

Palincsar och Brown som arbetade med metoden RT, tillsammans tog de fram fyra strategier 

som kan användas utav läsare för att få en läsförståelse. Dessa fyra strategier innebär att 
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läsaren kan förutspå, ställa frågor, reda ut oklarheter och att sammanfatta, för att strategierna 

ska fungera krävs det att läsaren använder dem medvetet. Används dem medvetet kommer det 

att resultera i att det blir en ökad läsförståelse. RT och TSI har likadana strategier. 

Transaktionell är ett begrepp som uppkommer inom TSI och det betyder två saker, att läraren 

och eleven ger varandra ett utbyte av strategierna och att det blir ett meningsskapande mellan 

lärare och elev. QtA är en metod som innebär att läsaren ställer frågor om författaren och 

textens auktoritet. Läsaren måste skapa sig en förståelse om författaren som ligger bakom 

texten. Denna förståelse kan påverka textens innehåll och läslighet (En läsande klass, 2018).  

Svenska forskare har tagit detta vidare och börjat arbeta med det och har poängterat vikten av 

att barn, ungdomar och vuxna ska utveckla en god läsförståelse.  Monica Reicheberg, Ingvar 

Lundberg är två forskare och Barbro Westlund som är en lärarutbildare och doktorand och de 

har forskat länge med fokus på läsförståelse. Westlund har arbetat med amerikanska modeller 

och arbetat om dem till svenska. Westlund introducerade begreppet läsfixarna där 

lässtrategierna blev mer mentala. Hon skapade fem stycken figurer som förmedlar olika 

lässtrategier, nämligen spågumman, reportern, konstnären, detektiven och cowboyen (En 

läsande klass, 2018). Utifrån dessa fem kan läraren och eleven arbeta med olika strategier. På 

hemsidan en läsande klass kan man gå in och läsa mer om arbetssättet kring de olika 

lässtrategierna (En läsande klass, 2018). 
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3.Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Sociokulturellt perspektiv  
Lev Vygotskij var en rysk pedagog och psykolog som levde i början av 1900-talet. Vygotskij 

skapade sig en utvecklingsteori som kallas det sociokulturella perspektivet (Tjernberg, 2007). 

Tjernberg skriver att Vygotskij menar att elevens språkutveckling är den grundläggande 

faktorn för all utveckling. Språkutveckling är ett samspel med omgivningen där språket är 

mittpunkten. Det är tillsammans med omgivningen som eleven kommer att utvecklas, lära och 

förstå nya saker. (Tjernberg, 2007, s.5).  

Det finns ett centralt begrepp inom Vygotskijs utvecklingsteori som kommer att vara 

intressant för denna studie, begreppet heter ZPD (zonen för proximal utveckling). Det innebär 

att den proximala zonen finns mellan elevens utvecklingsnivå och den nuvarande nivån 

eleven kan uppnå med hjälp av lärarens vägledning. Det finns även en tredje nivå där det finns 

kunskap som eleven inte är mogen att ta till sig än (Tjernberg, 2007, s. 6). Mötet mellan en 

elev och lärare är ett viktigt samarbete. Eleven får guidning från läraren och det gör att eleven 

kan ta till sig och omvandla det till sin egen kunskap. Eleven kan använda kunskapen som den 

fått från läraren och lösa svårare uppgifter på egen hand (Nyström, 2002). Eleven behöver en 

viss hjälp av läraren för att kunna utvecklas och samtidigt kunna lära sig att använda 

kunskapen själv, om eleven inte klarar att lösa uppgiften leder det till att utvecklingen står 

stilla. Vygotskij menar att undervisningen är betydelsefull för eleven om hen ska kunna gå 

framåt i sin utveckling. Det är lärarens undervisning som leder utvecklingen framåt (Nyström, 

2002). Skolan måste se till att skapa utvecklingsmöjligheter vilket det görs om det finns en 

undervisning som är strukturerad och främjar den intellektuella utvecklingen. Vygotskij 

betonar att det sociala samspelet är oerhört viktigt och är en bidragande orsak till lärandet och 

en förändring i tänkandet (Nyström, 2002, s.30 - 31).  

Vygotskij menar också att om läraren har intresse, kompetens och erfarenhet då kommer det 

att visa sig i den pedagogiska verksamheten. Om läraren intresserar sig för barnets 

utvecklingsnivå kommer det automatiskt att utvecklas ett bra lärande. Lärarens uppgift är att 

skapa ett synsätt där processer och aktiviteter stimulerar och möjliggör för eleven. Eleven ska 

klara att ta hand om sin egna kunskap och driva en utvecklingsprocess framåt (Tjernberg, 

2007, s. 6).  
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Det sociokulturella är ett perspektiv som beskriver hur kunskap utvecklas i samspel med 

andra människor. Kunskap innebär att man har en interaktion tillsammans (Säljö, 2011, s.75 - 

76). Trageton menar att det sociokulturella perspektivet lägger vikt vid att om det är fler 

lärande personer i en grupp som samspelar desto bättre kunskap får personerna ut av 

lärandemiljön. Trageton har gjort en tabell som visar det sociokulturella perspektivets 

lärandegemenskap i ett klassrum och vad som är viktigt. Det finns några viktiga aspekter som 

passar in på den forskning som nämns ovanför. Det är att läraren ska ha en nära relation till 

eleven. Läraren ska ha en problemlösande – och aktivitetsorienterad undervisning, vilket 

innebär att läraren ska kunna anpassa undervisning utifrån elevernas behov (Trageton, 2014, 

s.17). 

 Ett systematiskt arbete i grupp är viktigt för eleverna för då kan de ta del utav varandras 

kunskaper. Trageton menar att datorn kan vara ett verktyg för en lärandegemenskap. Det 

sociokulturella perspektivet menar att klassrummet är ett rum för gemensamt lärande. Läraren 

är en sorts vägledare genom lärandet, tillsammans med ett socialt samband och skriftspråket 

bildas det kunskap (Trageton, 2014, s.17.f). Säljö menar att skriftspråket bildas tillsammans i 

grupp. Det handlar om hur eleven använder pennor, papper och skrivmaskiner för att utveckla 

sitt skriftspråk. Skriftspråket finns i olika miljöer och har olika betydelser. En amerikansk 

forskare i Säljös undersökning menar att barn har olika relation till skriftspråket. En del barn 

har skriftspråket till vardags där de läser eller får lyssna på högläsning, där barn skriver och 

skaffar sig kontakter genom skrivspråket. Andra barn får endast till sig skriftspråket från 

skolan och genom korta meddelande från hemmet.  (Säljö, 2011, s. 75). Sammanfattningsvis 

menar Vygotskij och det Sociokulturella perspektivet att vi tillsammans kan skapa lärande.  
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4. Metodologisk ansats och val av metod 

4.1 Metodval - Föreställningskarta   
Intervjuerna kommer att ske på en skola som jag har valt att kalla Stråkenskolan. Det är 

viktigt att jag redan här gör klart för mig att generaliseringen inte kommer att bli hög. 

Eftersom jag enbart har valt att inrikta mig på en grundskola. Generalisering är ett begrepp 

som nämns i kvalitativa studier. Generalisering utgår från varje människa och hens 

erfarenheter och de resultat jag kommer få fram är endast utifrån denna grupp på fem 

personer. Dessa resultat kan inte visa hur det ser ut på skolorna i hela Sverige (Kihlström S, 

2007, s.165). Därför är det viktigt att jag är medveten om att det är en studie som undersöker 

hur mina fem personer arbetar på Stråkenskolan och att generaliseringen inte kommer att bli 

hög. Intervju är en forskningsmetod för att söka kunskap om undervisning och lärande 

(Kihlström S, 2007, s.47). I min intervju har jag valt att använda mig av en föreställningskarta 

(se bilaga). Det är något som jag har gjort tidigare och är därför insatt i hur det kan gå till. 

Bakgrunden till denna intervjumetod kommer ifrån två forskare som heter Miles och Khattri. 

Dessa två har vid ett flertal gånger använt sig av föreställningskartor genom intervjuer, men 

också vid lärande samtal. Genom dessa föreställningskartor blir det lättare att förstå vad, hur 

och varför något sker. Dessa hjälper till att ge en bild av något som kan vara stort och 

komplext. De ramar in och klargör begränsningar och hjälper till att skapa strategier som jag 

har utgått ifrån vid analysen (Scherp, 2012). Jag fick fram många givande svar under 

intervjuerna med hjälp av föreställningskartorna. Föreställningskartor är ett bra verktyg som 

hjälper till att strukturera upp intervjun och kan hjälpa respondenten att svara så utförligt som 

möjligt (Scherp, 2012). 

 

4.2 Informanter 
Jag ska intervjua fem stycken personer. Dessa personer kommer från samma stad samt arbetar 

på en och samma skola, för att värna om deras anonymitet har jag valt att kalla de för lärare 1, 

2 osv. Jag har även valt att värna om deras arbetsplats därför har jag valt att kalla skolan för 

Stråkenskolan.  

Lärare 1 

 Utbildad grundlärare F-3  
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 Arbetar just nu i en årskurs 2 

 

Lärare 2  

 Utbildad grundlärare F-3 

 Arbetar just nu som en specialpedagog med årskurs 2 och 3 

Lärare 3  

 Utbildad grundlärare F- 3 

 Arbetar just nu i en årskurs 3 

 

Lärare 4  

 Utbildad grundlärare F-3  

 Arbetar just nu i en årskurs 3 

 

Rektor  

 Utbildad grundlärare f-3 och pågår en rektorsutbildning 

 Arbetar som rektor för F-3  

4.3 Etiska principer 
Forskning är något som är extremt viktigt för oss människor, eftersom forskning är 

nödvändigt har det lett till att vi människor måste ha krav på oss när vi bedriver forskning. 

Forskningen måste hålla hög kvalitet. Forskningskravet och individskyddskravet har båda stor 

betydelse för forskningen. Dessa två måste hela tiden vägas mot varandra. Forskningskravet 

syftar mot att utveckla kunskaper och metoder. Individskyddskravet arbetar mot att 

människan inte får utsättas för psykiska, fysiska skador eller kränkningar. Kraven är en 

utgångspunkt för forskningsetiken (HSFR, 2014, s.5). Det finns fyra huvudkrav som jag är 

insatt i när det gäller forskningsetik; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (HSFR, 2014, s.7).  

Innan jag påbörjade mina intervjuer tog jag kontakt med ansvarig rektor och förklarade mitt 

syfte och lade fram mina två frågeställningar. Samtyckeskravet innebär att deltagaren har rätt 

till att bestämma över sin medverkan. Jag var tvungen att få ett godkännande utav deltagaren 

om jag får utföra min intervju. I denna studie var jag tvungen att fråga en tredje part eftersom 
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jag utförde mina intervjuer på fyra lärare, eftersom det skedde på deras ordinarie arbetstid. 

Rektorn godkände deras medverkan, (HSFR, 2014, s.7). Jag är medveten om att 

informationskravet är viktigt. Jag upplyste om att hens deltagande var frivilligt och att hen 

fick dra sig ur om det önskades. Det skulle framgå att den informationen jag fick till mig 

enbart skulle användas till denna undersökning. Innan intervjun började gav jag en muntlig 

information. Denna förhandsinformation handlar om hur och var forskningsresultaten ska 

befinna sig och vem det är som står bakom undersökningen. Respondenten fick sedan 

godkänna förhandsinformationen (HSFR, 2014, s. 9). Det var viktigt att jag hela tiden var 

medveten om att det finns en regel om att respondenten har rätt till att bestämma villkor och 

om den vill avbryta intervjun. Om detta sker ska inga negativa följder uppkomma (HSFR, 

2014, s. 10). 

När mina intervjuer var avklarade fick jag inte glömma konfidentialitetskravet. 

Konfidentialitetskravet innebär att den intervjuades personuppgifter inte ska kunna 

identifieras av obehöriga som läser min studie. Det var viktigt att jag var väl medveten om att 

mina fem personer skulle kunna identifieras om bara deras förnamn förekom i resultatdelen. 

Det ska vara omöjligt för utomstående att få reda på vilka det är som har varit med i min 

undersökning (HSFR, 2014, s.12 - 13). Den information som samlades in användes enbart till 

min undersökning, det var då nyttjandekravet tillkom. Nyttjandekravet innebär att jag inte får 

använda uppsamlad information till något annat än min studie (HSFR, 2014, s. 12).  

4.4 Genomförande 
Intervjun startades med att jag presenterade mina frågeställningar om läs- och 

skrivsvårigheter. Jag lät respondenten ta fram nyckelord utifrån frågeställningarna. Dessa 

nyckelord satte vi upp på ett vitt papper. Efteråt fick respondenten förklara sina nyckelord och 

samtidigt som hen förklarade skrev jag ned vad respondenten svarade. Jag ställde fördjupande 

frågor som till exempel, ”Kan du hjälpa mig att förstå hur du menar” eller ”hur tänkte du 

här?”.  De svar jag fick på dessa frågor skrev jag upp bredvid nyckelorden (Scherp, 2012).  

När det var klart, drog vi pilar och parade ihop nyckelorden som respondenten tyckte att det 

skulle vara.  

När jag sedan hade intervjuat mina fyra lärare och rektorn hade jag föreställningskartorna att 

studera. Jag hittade olika mönster på varje föreställningskarta och parade ihop dessa. Jag 
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gjorde flera tabellfunktioner som utgick ifrån föreställningskartorna. Jag började med att titta 

på mina föreställningskartor och såg mönster där vissa aspekter togs upp utav alla 

respondenterna, dessa skrev jag in i tabellfunktionerna. Utifrån dessa aspekter kopplade jag 

ihop vissa faktorer som påverkar elevens förutsättningar, dessa faktorer förde jag in i 

tabellerna. Utifrån tabellerna kunde jag utläsa ett mönster av faktorer som påverkar elever 

med läs-och skrivsvårigheter som tas upp i resultat och diskussionsdelen.  

4.5 Validitet och reliabilitet  
Med hjälp av en föreställningskarta blev det lättare för mig att hålla mina frågeställningar, 

vilket ledde till att validiteten ökade. Validitet handlar om studiens giltighet att jag verkligen 

studerade det som undersöktes (Kihlström S. 2007, s.249). 

Reliabiliteten innebär att det ska vara trovärdiga och tillförlitliga svar, det var därför bra att 

ställa öppna frågor för att respondenten skulle svara utifrån sitt eget perspektiv. Jag fick då 

fler svar som baserades på deras erfarenheter och lärande vilket gjorde att reliabiliteten ökade. 

(Kihlström S. 2007, s. 250).   
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5. Resultat  
Utifrån mina föreställningskartor (se bilaga 1 - 5) har jag gjort olika tabeller. Dessa tabeller är 

sammanställningar utav det som sagts under mina intervjuer. Det är en tabell för varje intervju 

(se bilaga 6 - 10) och sedan en total sammanställning av intervjuerna som gjorts med de fyra 

lärarna från årskurs 2 och 3 (se bilaga 11). Tabellerna visar det som har tagits upp mest och 

flest gånger under intervjuerna. I tabellerna finns det faktorer som är numrerade, skrivna 

överst och ifyllda med gult. Dessa faktorer har sedan kopplats ihop med numrerade 

underfaktorer som på så sätt ska visa vilken faktor den hör ihop med (se bilaga 6 - 11). Med 

hjälp av dessa tabeller har det blivit ett analysarbete, som visar vad som har tagits upp under 

intervjuerna och utifrån detta har undersökningens två frågeställningar besvarats.  

5.1 Vad avser grundskollärare i årskurs 2 och 3 påverkar elevernas in-

lärning med elever som har läs- och skrivsvårigheter? Vad finns det för 

metoder som lärarna kan använda sig av?  
 

Två viktiga faktorer som tidigt uppkom under intervjuerna är lärarens kompetens och 

metoder. Dessa två är väl nämnda i alla intervjuer tillsammans med lärarna.  

Lärarens kompetens 

Lärarens kompetens är en faktor som kopplas till erfarenhet för den första läraren. Om hen 

kan strukturera i klassrummet, ha en god undervisning och att läraren kan se elevens behov 

innebär det en lärarkompetens. Fortbildning är viktig för lärarens komptenens för att läraren 

hela tiden ska få lära sig nya saker om läs- och skrivsvårigheter. Fortbildningen är viktig för 

att eleven inte ska stå stilla i sin utveckling. Om läraren inte har en egen erfarenhet eller 

kompetens sen innan är det svårt att veta vad hen ska göra i klassrummet för dessa elever 

(bilaga 2, 7).  Den första läraren nämner att anpassningar i klassrummet är viktigt för dessa 

elever som har läs- och skrivsvårigheter. Exempel på anpassningar som underlättar för dem är 

lässcheman eller texter som läses upp för dem (bilaga 2).  

Den andra läraren nämnde lärarkompetens som en viktig faktor. Hen nämner att fortbildning 

är avgörande för lärarkompetensen. Hen berättar att de går en fortbildning som heter läslyftet 

och genom denna fortbildning får de tips och idéer som de kan använda sig av när det gäller 

läsning och skrivning i undervisningen. Fortbildningen ger en medvetenhet om varför läraren 
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använder vissa metoder i undervisningen. (bilaga 3,8). Denna lärare berättar att hen tycker att 

det är viktigt att en lärare läser forskning och håller sig uppdaterad kring skolverkets nya 

invändningar för att bibehålla sin kompetens (bilaga 3). Det är viktigt att läraren testar ny 

forskning och vågar att misslyckas för att kunna utveckla sig själv och eleven. En annan 

viktig sak som den andra läraren nämner är att kunna ta hjälp utav sina kollegor. Att kunna 

bolla idéer och tankar med dem är något lärare lär sig av och det ökar lärarkompetensen 

(bilaga 3).  

Den tredje läraren nämner lärarkompetens som en faktor till klassrumsundervisningen (bilaga 

4,9). Hen nämner att utbildad personal gör att lärarkompetens ökar, vilket leder till att lärarna 

vet vad den ska göra med dessa elever som har läs- och skrivsvårigheter.  Om de inte vet vad 

de ska göra är det extra viktigt att det diskuteras kollegialt eller att lärarna går och frågar 

specialpedagogen. Om lärarna har ett intresse för sina elever ökar kompetensen automatiskt 

för då vill lärarna fortbilda sig och läsa forskning på egen hand (bilaga 4,9). Hen berättar att 

de går en fortbildning om läslyftet. Läslyftet har gett en bekräftelse på att läraren arbetar på 

rätt arbetssätt för att nå en utveckling hos eleverna.  

Den tredje läraren trycker på att det är viktigt att lärarna vågar att testa olika metoder och 

strategier i klassrummet för att kunna lyckas med både sin och elevers utveckling (bilaga 4). 

Hen nämner att om läraren har en god kontakt med sina elever blir det mycket enklare att nå 

fram till dem. Om läraren har ett intresse för eleverna och samtidigt en kompetens blir det 

genast lättare (bilaga 4).  

Den fjärde läraren nämner lärarkompetens som en viktig faktor för klassrumsundervisningen 

(bilaga 5, 10). Denna lärare trycker på att fortbildning, forskning, kollegialt samarbete och att 

våga testa olika metoder är viktiga resurser till lärarkompetensen (bilaga 10). Hen menar att 

fortbildning, läslyftet i detta fall är en bekräftelse på det läraren arbetar med i klassrummet. 

Det blir ett sätt som visar att läraren gör ”rätt” och når en utveckling i elevers lärande. Denna 

lärare nämner ASL, att skriva sig till läsning är som en fortbildning som de får internt på 

skolan, vilket styrker lärarens kompetens. Forskning är nyttigt och det leder till att läraren 

vågar testa olika metoder, för att öka lärarkompetensen är det viktigt med ett gott kollegialt 

samarbete, att arbeta på en stor skola är positivt och ökar kompetensen. Det blir lättare att 

bolla idéer och tankar med varandra på en stor skola, men det kan vara svårt att få tiden att 
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räcka till. Detta har lett till att några lärare lägger sin förtroendetid1 till att diskutera 

svårigheter och utvecklingsmöjligheter (bilaga 5).  

Metoder  

Den första läraren påpekar att det är viktigt att testa olika metoder, speciellt för elever med 

läs- och skrivsvårigheter, eftersom de behöver många olika sätt för att lära sig. En bra metod 

som kan användas vid uppstart är ASL, att skriva sig till läsning. Den metoden är bra för att 

komma igång. Där används Ipads och fokuset är att skriva och få till en text (bilaga2, 7).  För 

att arbeta vidare med läsning och skrivning är det bra att testa fler metoder och strategier. 

Denna lärare nämner att högläsning är viktigt, samt att man går igenom svåra ord tillsammans 

med eleverna för att skapa en läsförståelse. Hen nämner också att Läsfixarna är bra för att öka 

läsförståelsen. Denna metod kan följa med eleverna upp i alla årskurser eftersom eleverna ska 

få olika strategier som de kan använda sig av. Läraren kan själv vara metoden och modellera 

för eleverna. Läraren berättar hur eleverna ska skriva en text genom att läraren skriver en text 

och som eleverna får skriva av, sedan får de på egen hand skriva texter. Elever som har svårt 

att skriva kan det hjälpa att de får skriva av och på så sätt fokuserar på att förstå innehållet 

istället. Att hitta strategier och metoder som underlättar för eleverna är viktigt. När det gäller 

läsning är det bra med tystläsning varje dag, samt möjligheten läsa högt för en vuxen. Då kan 

eleven och den vuxne diskutera det eleven läser och om det är svåra ord kan de förklaras 

(bilaga 2).  

Den andra läraren tar upp många olika metoder som hen har arbetat och arbetar med, men det 

gäller också här att våga att testa olika metoder och inte vara rädd för att misslyckas (bilaga 

3,8). Intensiva perioder är något som kommer på tal och det innebär att alla elever får i 

uppgift att läsa ofta både hemma, på skolan under en kortare period. För elever med läs- och 

skrivsvårigheter görs det en gång till hos specialpedagog. De får också skriva en mening om 

det. Festina Lente har en metod som innebär att eleven läser och sedan skriver om det den har 

läst om. Det blir en upprepning av det eleven precis har läst. Denna lärare nämner 

Wittingmetoden att den är bra för eleverna här arbetar eleverna med meningar som de får 

klippa isär och sedan lägga ihop. De arbetar både tillsammans med vuxen och på egen hand. 

                                                 
1 Förtroendetid innebär att det finns ett visst antal timmar som läraren själv får bestämma över. Läraren får 

avgöra vart den tiden passar bäst, en del lägger den på för-och efterarbete till lektionerna och andra lägger den på 

spontana elevkontakter. Arbetsgivaren får förvänta sig att den används på bästa sätt, men däremot får rektorn inte 

leda eller fördela arbetet (Lärarens riksförbund, 2017).   
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Det arbetas med upprepad läsning, att läsa samma bok flera gånger. Det görs både hemma och 

i skolan. Läraren och eleven för då ett veckodiagram där det stäms av vad eleven har lärt sig. 

Det kan handla om intonation, läsflyt och liknande saker, sedan utvärderar eleven och läraren 

det och eleven blir medveten om vad hen behöver utveckla. Läraren har också filmat eleven 

när den läser, för att öka elevens medvetenhet och för att eleven ska se vad den har blivit 

bättre på. Övning ger färdighet och att få se framsteg främjar motivationen (bilaga 3). 

Metoden ASL nämns och det görs i klasserna med alla elever. En annan strategi är att läraren 

och eleverna arbetar mycket med texter de har läst. De tittar på rubriken, bilderna för att skapa 

sig en förförståelse för texten innan de börjar läsa texten. (bilaga3).  

När det gäller elever med läs- och skrivsvårigheter är det många som skäms över sin 

problematik. En del elever gillar inte att gå ifrån klassrummet för att få extra hjälp. Då har 

denna lärare genomfört att hen läser extra med en del elever innan skoltid för att tillgodose 

deras behov (bilaga 3).  

Den tredje läraren är tydlig med att nämna att det är viktigt att inte fastna i samma metoder 

utan att våga testa olika. Hen nämner Festina Lente som en metod, att läsa och sedan skriva 

av. Det är något som de har arbetat med i skolan (bilaga 4, 9). De har också arbetat med 

Witting metoden en kort period, men det gjordes framförallt hos specialpedagogen. Upprepad 

läsning har elever med läs- och skrivsvårigheter arbetat med inne hos specialpedagogen. Alla 

elever har arbetat med intensiva perioder och läst både hemma och i skolan. ASL är något 

som alla elever arbetar med i klassrummet och görs en gång i veckan. Det är bra för att då får 

eleverna höra ordet och meningarna på Ipaden med hjälp av talsyntes. Eleverna hör om deras 

mening är rätt eller fel (bilaga 4). 

Läraren är viktigt för den kan modellera och på så sätt visa hur en text ska skrivas. Alla 

arbetar tillsammans med en text i början. I slutet skriver eleven själv en text med hjälp av 

feedback från läraren. Det kan ibland vara bra att skriva en text och sedan få feedback på den 

från läraren. Eleven rättar till texten och bearbetar den, då lär sig eleven av misstagen (bilaga 

4). 

Den fjärde läraren tar upp många olika metoder (bilaga 5, 10).  Hen berättar om metoden 

Festina Lente, att det görs i skolan för att få bäst resultat, eftersom det finns elever som inte 

har stöttning hemifrån. Då har eleverna fått läsa i läspar och sedan skrivit av och läraren har 

sedan rättat texterna. Det är något som hela klassen har gjort. De eleverna med läs- och 
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skrivsvårigheter har arbetat extra med metoden hos specialpedagogen. De har arbetat med 

upprepad läsning både i helklass och hos specialpedagog. Intensiva perioder i klassrummet 

används och extra för eleverna med läs- och skrivsvårigheter hos specialpedagog. Elever med 

läs- och skrivsvårigheter har korta och flera pass, det är mer effektivare. Det blir en 

upprepning och intensivt för eleverna. ASL arbetar hela klassen med en gång i veckan (bilaga 

5). Det som är extra viktigt med elever som har läs-skrivsvårigheter är att läraren vet att det 

finns ”läshjälpmedel” som exempelvis talsyntes på Ipad (bilaga 5).  

5.2 Vad ger skolan för resurser till dessa elever? 
Rektorn berättar att skolan har flera olika resurser som tillsätts för elever med läs- och 

skrivsvårigheter (bilaga 1,6). En resurs kan vara att det finns personalresurser att tillgå som 

tillexempel fritidspersonal. Fritidspersonalen går in i klasserna när inte fritids är öppet för att 

ge extra stöd till de elever som behöver. Det är viktigt att det finns kompetens och erfarenhet 

på arbetsplatsen för att bidra till en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö innebär en trygghet 

för både personal och elever. Rektorn arbetar för att lärarna ska få vara två i klasserna för att 

kunna stötta eleverna (bilaga 1). Personalen ska få tillgång till fortbildning för att kunna öka 

kompetensen och på så sätt hjälpa våra elever vidare i sitt lärande (bilaga 1). 

En viktig resurs som elever med läs- och skrivsvårigheter har är att de får gå till en 

specialpedagog. Specialpedagogen och läraren har en god kontakt. Specialpedagogen arbetar 

utifrån olika metoder som anpassas till eleven (bilaga 1). 

Rektorns roll är en viktig resurs. Rektorn försöker att vara en resurs genom att finnas där för 

sina medarbetare. Rektorn ska kunna bolla idéer med sina medarbetare, lyssna och ta till sig 

vad det är som sker på arbetsplatsen. Hen berättar att hen försöker att vara ute i klassrummen 

så ofta som går för att skapa sig en bild om hur det ser ut. Rektorn själv har under tidigare år 

arbetat som pedagog och har en insikt om hur det kan se ut i klassrummen (bilaga 1).  

Den första läraren berättar om en viktig resurs, nämligen specialpedagogen. Läraren berättar 

att det är svårt att få till tiden till att kunna diskutera tillsammans med specialpedagogen. Det 

skulle vara önskvärt med mer tid tillsammans, eftersom det är en viktig resurs (bilaga 2, 7).  

Den tredje läraren berättar att en viktig resurs är specialpedagogen och elevhälsoteamet. I 

elevhälsoteamet ingår det många olika sorters resurser, bland annat rektorn, sjuksköterska, 
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specialpedagog och annan pedagogisk personal. Specialpedagogen träffar läraren en gång i 

veckan och diskuterar och utvärderar olika sorters metoder och arbetssätt med elever som har 

läs- och skrivsvårigheter. Elevhälsotemet hjälper till att ta upp utredningar och även 

funderingar kring eleverna (bilaga 4,9). Det är också viktigt att få diskutera kollegialt för att få 

ökad kompetens, men också för att få bolla idéer och tankar med andra (bilaga 4, 9).  

Den fjärde läraren nämner att specialpedagog och elevhälsoteamet. Hen känner att det finns 

en god kontakt med båda. Elevhälsotemet har möte var tredje/fjärde vecka där elever med läs- 

och skrivsvårigheter tas upp. Det finns en god kontakt med specialpedagogen dagligen. Det är 

skönt att elever får tillgång till att kunna gå ifrån klassrummet och få extra stöd hos 

specialpedagogen. En resurs som är bra är att vi har fått tid till att gå igenom åtgärdsprogram, 

vilket har lett till att vi har tagit tag i problemen som uppstår hos eleverna och de har fått hjälp 

snabbare (bilaga 5, 10). En annan resurs som är viktig är att vi är en stor skola som kan 

hjälpas åt. Det blir lättare att skaffa sig kompetens med hjälp av andra lärare. Det är oerhört 

viktigt att ha ett kollegialt samarbete och på den aktuella skolan har lärarna fått ta av sin 

förtroendetid för att få till det. Däremot måste alla vara överens om att det är okej att använda 

sin förtroendetid till att diskutera kollegialt annars fungerar det inte.  

5.3 Sammanställning av alla lärarnas svar 
Utifrån alla lärares föreställningar har jag sammanställt olika tabeller för en bättre översikt. 

Tre faktorer som tydligt har nämnts ett flertal gånger är lärarens kompetens, metoder och 

resurser. Dessa tre nämns under båda frågeställningarna (bilaga 11). 

Lärarens kompetens  

Lärarens kompetens innebär enligt studiens lärare att forskning, fortbildning, kollegialt 

samarbete, användning av olika metoder/strategier och medvetenhet är viktigt. Att hela tiden 

få läsa på forskning och vara insatt i vad som är aktuellt just nu. Alla lärarna nämner att detta 

är viktigt bitar för att hålla en god lärarkompetens. Detta gäller också fortbildning, att få ta del 

av nya saker samt få en bekräftelse på att det man arbetar med i klassrummet är rätt. 

Kollegialt samarbete är något som väcker många tankar och skapar ett intresse. Det gäller att 

få till tiden till det. Några lärare har valt att lägga denna tid på morgonen på sin förtroendetid 

för att hinna med detta. Det som är viktigt här är att alla lärarna är villiga till att delta till att 

lägga de kollegiala samtalen på förtroendetiden. 
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Lärarna förklarar att det är viktigt att våga testa olika metoder och inte fastna i en och samma 

metod. Att lärarna skapar sin en medvetenhet och på så sätt kan föra över det till eleverna 

(bilaga 11). Lärarens kompetens är en stor del utav den första frågeställningen ”Hur lärarna 

arbetar med elever som har läs- och skrivsvårigheter” eftersom den har en stor betydande roll 

för hur arbetet ser ut för dessa elever.  

 

Metoder 

Lärarna nämner fler olika metoder som de arbetar med eller har arbetat med under kortare tid. 

ASL, att skriva sig till läsning är en metod som det arbetas med just nu på olika nivåer i de 

olika klasserna. En del arbetar med det en gång i veckan och andra gör det flera gånger. 

Festina Lente är en metod som de använder sig utav, att läsa en text och sedan skriva av 

texten. Att köra olika intensiva perioder är något som alla lärare gör, att eleverna får läsa fler 

gånger under korta stunder. Det kan både vara hemma, men framförallt i skolan. Läsfixarna 

arbetar lärarna med i klassrummet med alla elever för att ge dem olika strategier inom läsning 

och skrivning. Wittingmetoden nämner de också fast denna metod har de inte arbetat så 

mycket med utan det är mest specialpedagogen som har använt sig utav den. (bilaga 11). 

Det är också viktigt att läraren tänker på att anpassa undervisningen utifrån eleven, att skapa 

en god kontakt med sina elever för att kunna bygga upp en relation. På så sätt blir det lättare 

att hjälpa dem att komma vidare i sitt lärande. Att ha ett strukturerat klassrum med bra 

placeringar till dessa elever som behöver extra stöd är en bra tanke att ha med sig. Feedback 

var det några utav lärarna som nämnde att det är viktigt. Eleverna behöver feedback för att 

kunna utvecklas (bilaga11).  

Resurser  

Denna sammanställning av lärarna visar att lärarna tycker att elevhälsoteamet, specialpedagog 

och personal med utbildning är viktiga resurser som skolan kan bidra med. Elevhälsoteamet är 

en viktig resurs där många parter är inblandade och kan diskutera fram vad som vore det bästa 

för den aktuella eleven. Specialpedagogen är en extremt viktig resurs som lärarna måste ha en 

kontakt med för att öka elevens utveckling. Den sistnämnda faktorn är utbildad personal, 

vilket är svår att få till, men skolan måste göra sitt bästa för att få det att fungera ändå (bilaga 

11).  Rektorn nämner att hen tänker på att ha rätt person på rätt ställe för att få en så bra 

arbetsmiljö som möjligt (bilaga 1,6).   
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
I denna undersökning använde jag mig av metoden kvalitativ intervju. Under mina intervjuer 

använda jag mig av föreställningskartor. Jag har tidigare arbetat med föreställningskartor och 

visste hur jag skulle utföra arbetet med dem. En nackdel med en föreställningskarta är att det 

tar tid, ungefär 1 1/2 - 2 timmar rekommenderar Scherp att man ska intervjua för att få fram 

ett bra resultat (Scherp, 2012). Jag insåg fort att det skulle bli svårt att få till den tiden, 

eftersom tiden för lärare är dyrbar, speciellt planeringstiden. Jag fick helt enkelt nöja mig med 

en timmes intervju. Det hela resulterade i att det räckte med en timmes intervju och det räckte 

med denna timme för att få en fördjupad intervju. Det positiva med att arbeta med 

föreställningskarta är att fokuset ligger på kartan och jag som intervjuar får öppnare svar utav 

respondenten. Det blir lättare för båda parter att få till en kvalitativ intervju som har en god 

validitet och reliabilitet. Vi höll oss till det ämnet som var tänkt och det blev inga styrda svar. 

Till nästa gång skulle jag spela in mina intervjuer för att få en ännu större reliabilitet, för att 

gå tillbaka och lyssna på respondentens svar. I det stora hela blev det en lyckad kvalitativ 

studie med en god validitet och reliabilitet.  

 

 

6.2 Resultatdiskussion 
 

 

” Lärarens undervisningsmetod är inte avgörande för hur elever presterar” 

(Alatalo, 2011, s.31) 

Alatalo menar att det inte är lärarens undervisningsmetod som behöver vara avgörande. Det 

som är betydelsefullt är hur läraren ser på elevernas behov. Läraren måste ha en förmåga att 

kunna se elevers styrkor och svagheter och utifrån från dessa kunna tillgodose vad eleven 

behöver för undervisning. 

 

Detta är något som spelar stor roll för min undersökning eftersom lärarkompetensen kom upp 

flertalet gånger i min resultatdel. Alatalo menar att läraren måste ha en förmåga att se alla 
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elever (Alatalo, 2011, s.31). Mina lärare menar också att med hjälp av en god lärarkompetens 

kan lärarna se vad som behövs i klassrummet (bilaga 11). Det är intressant att mina lärare 

också tycker att det är viktigt med forskning och fortbildning för att skapa sig en medvetenhet 

om det arbete som utförs (bilaga11). Alatalo ställer höga krav på en lärare som arbetar med 

läs- och skrivundervisning. Läraren måste ha en strukturerad och organiserad undervisning för 

att underlätta för elever med läs-och skrivsvårigheter (Alatalo, 2011, s. 33). Det är något som 

mina lärare nämner, att om det finns en undervisning som är strukturerad blir det lättare för 

alla elever (bilaga 11). Något som skiljer Alatalo och Swärd åt är att de har olika åsikter om 

arbetsmetoder. Alatalo menar att det inte spelar någon roll vilken metod läraren använder sig 

av, utan det är lärarkompetensen som avgör om det blir bra eller inte (Alatalo, 2011, s.33). 

Swärd däremot menar om lärarna är medvetna om vilka metoder de använder och varför så 

hjälper det till i elevens lärande (Swärd, 2008, s. 27). Mina lärare menar att en medvetenhet är 

något som ökar elevens lärande. Om lärarna vet vilka metoder de använder och varför, blir det 

lättare för både dem och eleven att utveckla sig (bilaga 11).  

 

Då kommer vi återigen in på forskning och fortbildning. Dessa två faktorer spelar stor roll på 

lärarkompetensen. Desto mer forskning och fortbildning läraren får, desto högre blir 

lärarkompetensen. Swärd skriver att den måste finnas där hela tiden (Swärd, 2008, s.27). Det 

var också något som mina lärare nämnde flera gånger och var väl medvetna om (bilaga 11).  

 

Hattie tar upp i tidigare forskning att samspelet mellan lärare och elev är betydelsefullt. Det 

blir lättare ju bättre relation läraren har till sina elever och på så sätt kan läraren se elevernas 

behov. Det blir lättare för läraren att välja ut metoder och planera sin undervisning utifrån 

elevens behov (Tjernberg, 2013, s.69). Det är något som mina lärare pratar om i intervjuerna, 

att det är viktigt att ha en god kontakt med sina elever. Desto bättre du känner dem, desto 

bättre blir lärandet (bilaga 11). Vygotskij berättar om begreppet ZPD, zonen för proximal 

utveckling, med lärarens hjälp så kan eleven uppnå en högre utvecklingsnivå. En guidning 

som sker från läraren gör att eleven kan utveckla sitt lärande (Tjernberg, 2007, s. 6).  

Vygotskij säger att om läraren har intresse, kompetens och erfarenhet kommer det att visa sig i 

elevens lärande (Tjernberg,2007, s.6). Mina lärare nämner att om intresset finns för att skapa 

goda relationer till sina elever ökar elevers lärande (bilaga 11). Vygotskij och det 

sociokulturella perspektivet är inne på samma spår, de nämner att läraren ska ha en problem- 



 

26 

 

och aktivitetsorienterad undervisning (Trageton, 2014). Samma åsikt har mina lärare (bilaga 

11). 

 

Lortie tar upp fyra olika egenskaper som en professionell lärare skall ha. Systematisk teori, 

auktoritet, yrkesmässig anatomi och egenkontrollerad yrkesetik (Alatalo, 2011, s.26) Det är 

något som mina lärare nämner, dock omedvetet. De är inne på kollegialt samarbete, utbildad 

personal, att läraren ska arbeta med olika metoder och bestämma vilka metoder som passar 

bäst (bilaga 11). Rektorn är inne på att det ska finnas riktlinjer och en god arbetsmiljö för 

personalen, vilket bevisar på att det finns en medvetenhet om yrkesetiken (bilaga 1).  

 

Det som är intressant är att mina lärare nämner mycket om kollegialt samarbete. Kollegialt 

samarbete lyfts ett flertal gånger och ses som positivt bland lärarna (bilaga 11). Det är något 

som Lortie och Robertson Hörberg menar är en faktor som höjer kunskapsutbytet med 

varandra. Det är tillsammans som lärarna kan höja lärarkompetensen (Alatalo, 2011, s.28 - 

29). Mina lärare nämner att det är svårt att få till kollegialt samspel, tiden räcker inte till. 

Därför har några av dem valt att lägga det på sin förtroendetid. Det är också viktigt att väga in 

att alla kanske inte väljer att göra det och då kan det hända att det uteblir (bilaga 11).  

 

Det finns olika metoder att arbeta utifrån och när mina lärare nämnde metoder så insåg jag att 

det fanns väldigt många metoder att arbeta med. Mina lärare poängterade flertalet gånger att 

det är viktigt att tänka på att testa olika metoder, att inte hänga upp sig på en och samma 

metod (Bilaga 11). Det styrker Myrberg och Lange för att de menar att en professionell lärare 

binder sig sällan till en och samma metod utan de vågar att utmana sig själv. Det leder till att 

det blir en effektivare utveckling i läs- och skrivförmågan (Myrberg & Lange, 2006, s.79). 

ASL, Wittingmetoden, intensivperioder och Festina Lente var metoder som nämns flera 

gånger i mina intervjuer. Dessa metoder användes både i klassrummet med alla elever och hos 

specialpedagogen för de eleverna med läs-och skrivsvårigheter (bilaga 11). 

 

Trageton menar att ASL är en metod som hjälper elever med läs- och skrivsvårigheter, 

eftersom dator eller Ipad kan underlätta för eleven, fokuset läggs på att skriva och inte på det 

motoriska, att forma bokstäverna (Trageton, 2014, s 247.f). Det som är intressant är att några 

av mina lärare inte riktigt höll med. En del av mina lärare kunde uppleva att ASL var ett bra 
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sätt att komma igång med läsning och skrivning, men efter att eleverna hade startat upp sin 

inlärning stod elevernas utveckling stilla. Det gällde alla elever, men mest de som har läs- och 

skrivsvårigheter (bilaga 2). Det fanns andra åsikter att det var en bra metod som hjälper 

eleverna att komma framåt i sin utveckling. Dessa lärare arbetade flitigt med ASL, minst en 

gång i veckan (bilaga 4). ASL är en metod som lärare och forskare tycker olika om. Forskarna 

idag bedriver forskning om varför lärarna har olika åsikter om ASL metoden. De hoppas på att 

det ska bli en balans mellan läsning och skrivning (Trageton, 2014, s.232.f). 

6.3 Slutdiskussion 
Avslutningsvis vill jag trycka på att faktorerna lärarens kompetens, metoder och resurser hör 

ihop. Dessa tre går in i varandra på många olika sätt, med hjälp av föreställningskartor som 

intervjumetod så har jag sett olika mönster. Tabellerna som gjorts har visat att faktorerna 

nämns ett flertal gånger och att de går in i varandra. Alatalo nämner en intressant sak, att 

lärarens undervisningsmetod inte är något som behöver vara självklart utan att läraren ser 

elevens behov som avgörande (Tjernberg, 2013, s. 69). Swärd har en poäng där, att om läraren 

vet vilken metod den använder sig av och varför den leder till att eleven ökar sitt lärande 

(Swärd,2008, s.27).  Lärarens kompetens spelar stor roll för elevens lärande om läraren är 

intresserad av sina elever och vill utveckla deras lärande kommer resten automatiskt. Det 

vidhåller Vygotskij vid och det kan finnas underlag för att lärarens intresse och relation spelar 

roll för elevens lärande (Tjernberg, 2007, s.6).  

Under denna studie har det uppkommit några funderingar som skulle kunna studeras 

ytterligare.  Det jag saknade i min studie var lite mer om specialpedagogen. Specialpedagogen 

gör ett stort arbete med elever som har läs-och skrivsvårigheter. Mina lärare nämner flera 

gånger att det är en god resurs att tillgå. Däremot har de varit lite oense om att tiden inte 

räcker till. Det saknas tid till att diskutera med specialpedagogen om eleverna som har denna 

resurs. En del av mina lärare tycker att det är lagom med tid, medan det finns andra åsikter om 

att de inte alls får tiden till att diskutera sina elever med specialpedagogen (se bilagor). Det är 

en bra infallsvinkel att ta reda på om det verkligen är så här på andra skolor i Sverige eller om 

det bara är aktuellt på denna skola. Generaliseringen skulle öka om studien skulle göras på 

fler skolor. Det skulle också vara intressant att ta reda på vad forskningen säger om 

specialpedagogens arbete.  
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En annan sak som har uppkommit under denna studie är metoden Festina Lente. Festina Lente 

nämns fler gånger under intervjuerna med lärarna (bilaga 11). Det jag upplevde var att det var 

svårt att hitta forskning som styrker denna metod. Jag hade velat gå in djupare på den och se 

om forskning stämmer överens med det som lärarna tar upp i intervjuerna. Generalisering 

skulle öka om det gjordes studier på fler olika skolor med fokus på denna metod. 
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Bilaga 2:  Föreställningskarta - Lärare 1 årskurs 2  
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Bilaga 3: Föreställningskarta – Lärare 2 årkurs 2 och 3  
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Bilaga 4: Föreställningskarta – Lärare 3 årkurs 3  
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Bilaga 5: Föreställningskarta - Lärare 4 årkurs 3 
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Bilaga 6: Tabell 1 – sammanställning av rektor  

 Sammanställning av intervju med rektorn  

1 Personalresurser 

2 Rektorns roll 

3 Metoder 

  

  

1 Fritidspedagog & Specialpedagog 

1 Erfarenhet, god kompetens 

1 Stabil grund 

1 En viss ny personal 

1 Rätt personal på rätt plats  

2 Fortbilda personalen - Läslyftet 

2 Pedagog  

2 Klassrumsbesök 

2 Bollar idéer med personalen  

2 God arbetsmiljö 

3 Läsfixarna 

3 Att skriva sig till läsning 

3 Rätt läromedel 

3 Digitala verktyg 

3 Cirkelmodellen 

3 Formativ bedömning – bli medvetna 

3 Förebygga läs-och skrivsvårigheter  

 

  



 

38 

 

Bilaga 7: Tabell – sammanställning av lärare 1 årskurs 2  

 Sammanställning av lärare intervju 1 år 2  

1 Metoder 

2 Erfarenhet 

3 Personal 

  

1 Högläsning  

1 Olika strategier 

1 Att skriva sig till läsning 

1 Läsfixarna 

1 Inte fastna i en metod 

2 Anpassningar i klassrummet 

2 Struktur 

2 God undervisning 

2 Egen erfarenhet = ett plus 

2 Fortbildning 

3 Viktigt med resurser 

3 Bristande samarbete – tidsbrist 

3 Önskan om mer samarbete 
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Bilaga 8: Tabell -  sammanställning av lärare 2 årskurs 2 och 3  

 Sammanställning av Intervju med lärare 2 år 2 och 3 

1 Lärarens kompetens 

2 Metoder 

3 Intensivperioder 

  

  

1 medvetenhet 

1 Använder olika metoder 

1 Fortbildning, läslyftet 

1 Tar hjälp 

1 Vågar misslyckas 

1 Läser forskning 

1 Intresse  

2 Upprepad läsning  

2 Arbetar med texten - läsfixarna 

2 Att skriva sig till läsning 

2 Wittingmetoden 

2 Anpassar till eleverna 

2 Festina Lente metoden  

3 Läser med vuxen 

3 Nationella prov- övar två och två 

3 I skolan 
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Bilaga 9: Tabell -  sammanställning av lärare 3 årskurs 3  

 

 Sammanställning av intervju lärare 3 årskurs 3  

1 Lärarens kompetens 

2 Metoder 

3 Anpassningar i klassrummet 

  

1 Utbildad personal 

1 Vet vad man ska göra 

1 Diskuterar kollegialt  

1 Läser forskning 

1 Fortbildning - läslyftet 

1 Vill ha bra kontakt med specialpedagog 

1 Vågar testa olika metoder 

2 Intensivperioder 

2 Festina Lente 

2 Att skriva sig till läsning 

2 Witting metoden 

2 Feedback 

3 Struktur 

3 Hjälpmedel  

3 Grupparbeten 

3 Placering i klassrummet 
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Bilaga 10: Tabell – sammanställning av lärare 4 årskurs 3  

 Sammanställning av intervju med lärare 4 år 3 

1 Lärarens kompetens 

2 Metoder 

3 Specialpedagog 

  

1 Forskning 

1 Fortbildning – läslyftet 

1 Stor skola 

1 Våga prova på olika metoder 

1 Kollegialt samarbete 

2 Intensivperioder  

2 Att skriva sig till läsning 

2 Festina Lente 

2 Hjälpmedel 

3 Små korta pass men ofta. 

3 Delat in i små grupper 

3 Elevhälsoteamet  

3 Bra kontakt 

3 Hjälp i klassen 

3 Elever kan gå ifrån  
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Bilaga 11: Tabell – sammanställning av alla fyra lärarna årskurs 2 och 3  

  Sammanställning av lärarnas intervjuer  

1 Lärarens kompetens  

2 Metoder 

3 Resurser  

  

  

1 Forskning 

1 Fortbildning 

1 Kollegialt samarbete 

1 Använda olika metoder/strategier  

1 Medvetenhet  

2 Att skriva sig till läsning  

2 Festina Lente  

2 Intensivperioder 

2 Witting metoden 

2 Läsfixarna  

2 Anpassar till eleven 

2 Placering i klassrum 

2 Struktur i klassrummet  

2 God kontakt med eleven  

2 Feedback  

2 Bra kontakt med eleverna  

3 Elevhälsoteamet – EHT  

3 Viktigt med utbildad resurs  

3 Bra kontakt med specialpedagog 

 


