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Abstract 

The aim of this study is to compare how teachers and headmasters in two different 

municipals, with various experience in the school profession think and plan their education 

according to how to prevent reading and writing difficulties. The aim is also to study which 

arrangements they make to help most students and adjust their education in the classroom for 

those who already have writing and reading difficulties.   

This study uses a qualitative semi-structured interviewing method where two teachers and 

headmasters get interviwed and recorded. The empirical material that the interviwes resulteted 

in have been analysed and devided in three different themes which reflect the aim and 

questions of this study. The results was that all of the informants had comparatively same 

goals for how the school is supposed to work, but the main resultats showed the importance of 

an early discovery of the students which may get reading and writing difficulties, but also the 

different methods used in the education and the usage of arrangement that shows that if it’s 

good adjustments and support for some, it’s useful for everyone.  
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Sammanfattning 

Syftet med undersökningen är att jämföra hur legitimerade lärare och rektorer i två olika 

kommuner med olika lång erfarenhet inom yrket resonerar gällande läs- och skrivinlärning 

men även hur de planerar och anpassar sin undervisning för att förebygga läs- och 

skrivsvårigheter. Syftet är även att ta reda på de anpassningar som sker i 

klassrumsundervisningen för de elever som redan befinner sig i svårigheter med läsning och 

skrivning. Metoden som användes i den här undersökningen är kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer där två lärare och två rektorer intervjuades och spelades in. Det empiriska 

materialet som framkom har analyserats och delats in i tre olika teman som speglar frågorna 

och syftet i undersökningen. Resultaten blev att samtliga informanter hade relativt lika mål 

hur skolverksamheten ska fungera, men huvudresultaten som visade sig är vikten av tidig 

upptäckt, användning av olika metoder i undervisningen samt att de anpassningar som är bra 

för en del är oftast bra för alla.  
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Läs- och skrivsvårigheter, anpassningar, undervisningsmetoder, läs- och skrivundervisning, 

förbyggande arbete.  
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1 Inledning 

Den här undersökningen handlar om hur lärare planerar och undervisar i läsning och 

skrivning, men den behandlar även vilka faktorer som spelar in för att eleverna skall få goda 

möjligheter till utveckling av deras läs- och skrivförmåga samt hur läs- och skrivsvårigheter 

kan förebyggas.  

 

Skollagen föreskriver att skolans främsta uppgift är att kunna anpassa undervisningen efter 

elevernas olika förutsättningar och behov så att samtliga elevers lärande främjas. Alla elever 

ska därför få det stöd de behöver för att komma så långt i sin kunskapsutveckling som möjligt 

(Skollagen 2010:800, kapitel 1, §4). I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (förkortas fortsättningsvis Lgr11) står i kursplanen för svenska att språket är 

vårt främsta redskap för att kunna utvecklas både för att kunna tänka och kommunicera med 

varandra men även för att lära oss nya färdigheter som att läsa och skriva eller för att förstå 

nya fenomen. Genom språket utvecklar man sin identitet, sitt sätt att tänka och yttra sig om 

sina känslor, vilket i sin tur leder till ökad förståelse för andra människors tankessätt och hur 

de känner. En väl utvecklad språkförståelse och förmåga är därför av stor vikt för att 

interagera med människor i olika sammanhang och fungera i ett samhälle (Skolverket, 2018, 

s.257). 

 

Alatalo lyfter i sin avhandling Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3 att god förmåga att 

läsa är betydelsefullt för självförtroendet (Alatalo, 2011, s. 30). Hon menar även att vissa barn 

kan lära sig läsa och skriva utan särskild undervisning medan andra elever behöver en 

systematiskt upplagd undervisning med särskilt stöd för att få lyckad utveckling inom läsning 

och skrivning. Alatalo anser att det är skolans uppgift att tidigt upptäcka elever som visar 

tecken på att kunna få svårigheter med läsningen och kunna stötta för att utveckla barnens 

läsförmåga med hjälp av tidiga insatser (Alatalo, 2011, s. 29-30). 

Jag anser att språket är vårt viktigaste redskap för att klara av all sorts interaktion med andra 

människor. Trots detta har jag vid upprepade tillfällen under mina verksamhetsförlagda 
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utbildningstillfällen (fortsatt benämnt vfu) sett att elever inte når upp till kunskapskraven i 

svenska. Ett exempel är en elev som under vårterminen i årskurs tre knappt kunde uttrycka sig 

i tal eller skrift.  Eleven kunde inte heller läsa förutom de ord hen lärt sig genom träning med 

ordbilder under nästan två års tid. Denne elev kunde inte producera egna texter utan enbart 

skriva av korta färdiga texter. Skolor arbetar på olika sätt när det gäller undervisning i läsning 

och skrivning och med hur undervisningen anpassas för att förbygga att elever får svårigheter 

med detta. 

 

1.1 Syfte  

Syftet med denna undersökning är att jämföra hur legitimerade lärare och rektorer i två olika 

kommuner med olika lång erfarenhet inom yrket tänker och resonerar om undervisning vad 

gäller läsning och skrivning, men också hur lärare planerar och anpassar sin undervisning för 

att förebygga svårigheter med läsning och skrivning. Jag vill även ta reda på hur lärarna 

anpassar den ordinarie klassrumsundervisning för de elever som redan är i svårigheter med 

läsning och skrivning.  

1.1.1 Frågeställningar 

Undersökningens centrala frågeställningar är: 

o Hur arbetar lärare med läs- och skrivinlärning? 

o Vilka faktorer påverkar lärarens val vid planering av undervisning i läsande och 

skrivande? 

o Hur arbetar lärarna för att förebygga läs- och skrivsvårigheter? 

o Hur anpassas klassrumsundervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter? 

o Vilken påverkan har rektorn på skolans läs- och skrivundervisning?  
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2 Teori 

Det här avsnittet kommer inledningsvis handla om centrala begrepp inom läsning och 

skrivning som språklig förmåga, språklig medvetenhet, fonologisk medvetenhet, fonemisk 

medvetenhet, kognitiv förmåga och metakognitiv förmåga.  Därefter kommer andra viktiga 

begrepp för undersökningen att behandlas. Dessa är läs- och skrivsvårigheter, läs- och 

skrivundervisning, olika metoder för undervisning, anpassningar i undervisningen och 

slutligen ämnesdidaktik.   

 

2.1 Centrala begrepp 

I det här avsnittet kommer viktiga begrepp inom området läsning och skrivning att behandlas.  

2.1.1 Språklig förmåga  

Liberg anser att en individs språkliga förmåga fungerar gemensamt för att på ett positivt sätt 

påverka individens läs- och skrivutveckling (Liberg, 2008, s. 54). Den språkliga förmågan 

innebär att individen kan uttrycka sig bra samt förstå vad andra säger (Eriksson, Grönvall & 

Johansson, 2013, s. 24). Liberg menar i enlighet med Eriksson, Grönvall och Johansson att 

barns språkliga förmågor, som exempelvis att ha ett stort ordförråd, kunna delta i samtal och 

kunna återberätta berättelser skapar en grund för att skapa en förståelse och prata om det man 

läst och skrivit. Dessa språkliga förmågor bidrar till att fortsätta utveckla individens läsning 

och skrivning (Liberg, 2008, s. 54). Levlin menar i sin tur att den språkliga förmågan är en 

process där hörseln, hörförståelse, fonologisk medvetenhet, avkodning, läsförståelse, språklig 

planering, expressiv förmåga, talmotorik och artikulation hör ihop med varandra och 

utvecklas tillsammans för att en individ ska ha en god språklig förmåga (Levlin, 2011). Levlin 

visar genom sin modell (se bilaga 3) att det är genom hörseln man lär sig talperception, alltså 

att kunna skilja på olika språkljud som exempelvis ljudskillnaderna mellan p och b, eller t och 

d (ibid). Talperception innebär hur lyssnaren tolkar det talade språket, alltså vad som sagts 

(Nationalencyklopedin). Vidare menar Levlin att genom hörseln utvecklas även ett 

fonologiskt minne genom att lära sig språkljudens ordningsföljd i olika ord. I samband med 

detta utvecklas dessutom hörselkorttidsminnet av meningar och ord, vilket gör att vi kan 
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komma ihåg vad som precis sagts, men också det språkliga arbetsminnet. Genom dessa fyra 

delar utvecklas även hörförståelsen vilket gör att man lär sig nya ord, kan lyssna på text och 

meningar (Levlin, 2011). Vid hörförståelseprocessen innebär det att individen kan urskilja vad 

som sägs genom talperceptionen, samt har ett gott ordförråd och förmågan att komma ihåg 

och koppla ordens fonologiska betydelser i det sammanhanget (Levlin, 2014, s. 6). Detta 

innebär att individen även använder sig av sina tidigare erfarenheter och kunskaper för att 

förstå den språkliga information som framkommer i den situationen och sammanhanget 

(Levlin, 2014, s. 6). Alatalo styrker detta genom att hon anser att den pragmatiska 

medvetenheten också är en del av den språkliga förmågan då detta innebär att individen 

förstår budskapet bakom orden (Alatalo, 2011, s. 44) Via hörseln och hörförståelsen utvecklar 

man också sin fonologiska medvetenhet, avkodning samt läsförståelse (Levlin, 2011). När 

individen kan bemästra dessa anser Levlin att den språkliga planeringen kan utvecklas. 

Utvecklingen sker genom att individen kan utföra en språklig planering och förbereda sitt 

berättande på ett strukturerat sätt som följer en röd tråd samt kan berätta ur andras perspektiv. 

Detta leder i sin tur till den expressiva förmågan genom meningsuppbyggnad samt 

ordframplockning när man kommunicerar (Levlin, 2011). Alatalo styrker detta då hon menar 

att en del av den språkliga förmågan innebär att vara syntaktiskt medveten, det vill säga att ha 

förståelse och vara medveten om språkets olika regler gällande kombinationer av ord och 

meningar, ordföljd och hur ord böjs. Det innebär att individen kan förstå strukturen av 

meningar snarare än meningens innebörd. Detta lär sig barnen genom högläsning då de får 

höra hur olika fraser och meningar är uppbyggda (Alatalo, 2011, s. 43). Till sist menar Levlin 

att talmotoriken samt artikulationen utvecklas. Alla dessa delar utvecklas och skapar till sist 

tal samt kommunikationsförmåga (Levlin, 2011).  

 

2.1.2 Språklig medvetenhet  

Språklig medvetenhet innebär att en individ är medveten om och kan prata om språkets 

struktur och uppbyggnad (Eriksson, Grönvall & Johansson, 2013, s. 24). Det innebär att 

individen har förståelse för de olika ljuden som hör till bokstäverna, hur alfabetet är uppbyggt, 

i vilken riktning man läser, uttal samt hur man skapar ord och meningar (Nielsen, 2005, s. 64-

65).  
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Barn som är intresserade av språkets uppbyggnad, varför vissa ord skrivs som de gör, och kan 

prata om dess innebörd och form är språkligt medvetna (Eriksson, Grönvall & Johansson 

2013, s. 24). Den språkliga medvetenheten kan delas upp i fem nivåer som samspelar med 

varandra. Den första är den fonologiska nivån som handlar om de minsta delarna i språket, 

fonemen (ibid.) Fonemen är språkets ljud. Detta innebär att två ord kan vara identiska förutom 

ett skiljande fonem som då kan skapa ett helt nytt ord med en helt annan betydelse, 

exempelvis hatt och katt. De två fonemen, /h/ och /k/, gör att det blir två skilda ord. Ett fonem 

kan dock motsvara flera grafem, bokstäver. Men flera bokstäver kan även motsvara ett fonem, 

exempelvis stjärna. Om ett barn är fonologiskt medveten innebär det att denne kan uppfatta 

och urskilja de olika fonemen i ett ord men också veta vilket språkljud det är och uttala det 

(Eriksson, Grönvall & Johansson 2013, s. 25). Även Liberg menar på att en av de mest 

väsentliga delarna för att uppnå språklig medvetenhet är att kunna förstå och se språket som 

ett objekt som går att plocka isär och sätta ihop på olika sätt (Liberg, 2008, s. 58). Den andra 

nivån som Erikson, Grönvall & Johansson lyfter är den morfologiska nivån vilket innebär en 

medvetenhet om hur ord bildas, böjs och kan ändras. Ett morfem är den minsta 

betydelsebärande delen i språket. Om ett barn är morfologiskt medveten kan denne skapa, 

böja och ändra ord efter hur det ska stå i meningen. Detta innebär även vilka ändelser som kan 

läggas på vilka ord. Exempelvis med ordet katt kan ändelsen bli /-en/, alltså /katt + en/, blir 

katten (ibid.). Den tredje nivån är den syntaktiska nivån som handlar om hur ord bildar olika 

satser i en mening. Varje mening har ett så kallat predikat och ett subjekt, alltså ett verb och 

den som gör verbet. Om barnet är syntaktiskt medveten har den förståelse för meningens 

uppbyggnad (Eriksson, Grönvall & Johansson, 2013, s. 25, 216). Den fjärde nivån är den 

semantiska nivån, vilket innebär den egna tolkningen av språkets betydelse. Detta innebär att 

ord, begrepp och meningar kopplas ihop med tidigare erfarenheter och upplevelser från olika 

sammanhang för att förstå vad som förmedlas. Om barnet har semantisk förståelse kan den 

tolka och ha förståelse för det som sägs genom kopplingar till vad den själv upplevt (Eriksson, 

Grönvall & Johansson 2013, s. 25). Den femte och sista nivån är den pragmatiska nivån om 

språkets användning. Detta innebär hur man kommunicerar på olika sätt i olika sammanhang, 

det finns olika sätt när man skriver och talar. Men även olika sätt beroende på vilken lyssnare 

eller vem man kommunicerar med. Detta innebär om barnet har pragmatisk förståelse kan 

denne kommunicera på olika sätt baserat på situation och mottagare. För att detta ska ske bör 
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man kunna avläsa kroppsspråk, betona orden på rätt sätt, goda grammatiska kunskaper, och ett 

gott ordförråd för att göra sig förstådd (Eriksson, Grönvall & Johansson 2013, s. 26). Alatalo 

styrker detta då hon anser att den språkliga medvetenheten är en kognitiv förmåga (defintion 

av kognitiv förmåga finns i senare avsnitt) som innebär att individen har förståelse för att 

språket har en form och inte bara ett innehåll, alltså att det bör uppmärksammas vad som sägs 

men också hur det sägs vid kommunikation. Individen ska vara språkligt medveten genom att 

kunna tänka, analysera och prata om språkets egenskaper bortsett från dess betydelse eller 

kontext (Alatalo, 2011, s. 39-40).  

 

2.1.3 Definition av fonologisk medvetenhet och fonemisk 

medvetenhet 

Fonologisk medvetenhet innebär att eleven har förmågan att bortse från ett ords betydelse och 

istället se dess språkliga uppbyggnad (Wolff, 2017, s. 1-2). Ett exempel på detta kan vara att 

eleven har förståelse för att ordet tåg är kortare än ordet tennisracket. Om eleven inte är 

fonologiskt medveten skulle eleven ansett att ordet tåg var längst då denne förställer sig ett 

riktigt tåg jämfört med ett tennisracket, och tittar då inte på ordets språkliga uppbyggnad 

(ibid.). Eriksson, Grönvall & Johansson stöder Wolffs uppfattning genom att de anser att den 

fonologiska medvetenheten innebär att kunna tänka och prata om språket och dess form och 

kunna bortse från språkets innehåll och betydelse (Eriksson, Grönvall & Johansson, 2013, s. 

78). Den fonologiska medvetenheten är en viktig del för att barn ska lära sig skriftspråket och 

därmed en förutsättning för att kunna läsa och skriva. Fonologi innebär läran om ljuden, 

fonemen, och dess funktion. Den senare delen i begreppet fonologisk medvetenhet, det vill 

säga ordet medvetenhet, syftar istället på den metakognitiva förmågan (förklaras i avsnitt 

2.1.4). För att kunna läsa och skriva samt ha en fonologisk medvetenhet bör barnet ha 

förståelse för att det talade språket kan brytas ned i delar med utgångspunkt i vårt alfabet 

(ibid.).  Den fonologiska medvetenheten syftar till att barnet är medveten om de olika ljuden i 

ord och stavelser (Wolff, 2017, s. 2). Men även har kunskapen om hur bokstäverna är 

kopplade till de olika språkljuden (Skolverket, 2016, s. 34). För att kunna få en god 

fonologisk medvetenhet krävs också avkodningsförmågan (Skolverket, 2016, s. 18). 
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Avkodning innebär att läsaren kan sätta samman bokstäverna och dess ljud så de bildar ord 

och meningar som man kan läsa (Skolverket, 2016, s. 34). Vid avkodning innebär det att ord 

kan läsas av korrekt samt att läsaren förstår ordets betydelse (Skolverket, 2016, s. 18). För att 

få ett gott läsflyt krävs därför att avkodningen blir automatiserad. Detta kan tränas genom 

olika ljudningsstrategier där eleven tränar på uttal och kopplingen mellan fonem och grafem, 

ljuden och bokstäverna, men också genom helordsträning (förklaras vidare i avsnitt 2.4.1) 

(ibid.). Fonemisk medvetenhet är en del av den fonologiska medvetenheten (Wolff, 2017, s. 

2). Skillnaden är att den fonemiska medvetenheten innebär förståelsen och medvetenhet för 

just fonemen, vilka är språkets minsta delar som skapar skillnader i betydelser av ord. Ett 

exempel på detta kan vara fonemen /p/ och /b/ i orden pil och bil, vilket visar att det endast 

skiljer ett fonem som då ändrar ordets betydelse (ibid.). 

 

2.1.4 Definition av kognitiv förmåga och metakognitiv förmåga 

För att lära sig och utvecklas krävs en god kognitiv förmåga (Vygotskij, 1978, s. 32). 

Kognition innebär de tankefunktioner som krävs för att hantera kunskap och förstå kunskapen 

(Nationalencyklopedin). Vygotskij anser att språket och socialt interagerande utvecklar 

elevens kognitiva förmåga (Vygotskij, 1978, s. 32). Taube anser att för att kunna utvecklas 

vidare behöver individen göra medvetna val vid sin inlärning. För att en individ ska kunna 

göra detta krävs en god metakognitiv förmåga (Taube, 2013, s. 38). Metakognition innebär att 

individen har en förståelse för den kunskap denne har lärt sig, vilket kan visas genom att 

använda sig av kunskapen eller verbalt beskriva den förståelse man har för den kunskap man 

lärt sig och förstått (Nationalencyklopedin). Taube menar att kunna göra medvetna val i sin 

inlärning genom att välja exempelvis rätt strategi till rätt uppgift, är av stor betydelse vid 

läsning (Taube, 2013, s. 38). Elever med metakognitiv förmåga kan anpassa sina lässtrategier 

baserat på text, vilket är av betydande för att förstå texten. Detta innebär att elever med en god 

metakognitiv förmåga kan läsa, anpassa sina strategier för att förstå texten men dessutom 

efteråt medvetet sorterar ut den fakta som behövs samt bearbetar och strukturerar detta på ett 

sätt så denne lätt kan komma ihåg det. Taube kallar detta för effektiv inlärning (Taube, 2013, 

s. 38). Hon anser att inlärningssvårigheter kan bero på sent utvecklad metakognitiv förmåga 
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eller problem med det metakognitiva på grund av tidigare dåliga erfarenheter alternativt 

känslomässig påverkan på något sätt. Detta kan bearbetas och utvecklas genom att eleverna 

får träna på att omvandla förståelse för något konkret till förståelse för det abstrakta. Eleven 

får då utveckla sin metakognitiva förmåga i flera sammanhang (Taube, 2013, s. 39-40). Även 

Skolverket menar att metakognition är av stor vikt för att eleverna själva ska få förståelse för 

hur, när, varför och vad de lärt sig för att kunna ta eget initiativ för sitt lärande. Genom detta 

kan eleverna då använda sig av metakognition, det vill säga att de är medvetna om sitt eget 

lärande och hur de kan styra det, för att kunna främja sitt eget lärande (Skolverket, 2018). 

2.2 Läs- och skrivsvårigheter 

I det här avsnittet definieras vad läs- och skrivsvårigheter är och vilka orsaker det finns om 

det.  

Tarja Alatalo hävdar i sin avhandling Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3 att det i 

näst intill varje klass finns elever med läs- och skrivsvårigheter (Alatalo, 2011, s. 191). Enligt 

Nationalencyklopedin definieras läs- och skrivsvårigheter som problem med flera språkliga 

förmågor men främst rättstavning och avkodning (Nationalencyklopedin). Levlin menar dock 

att det finns olika varianter av läs- och skrivsvårigheter. De olika varianterna utgår från 

problem med hörförståelse och problem med att avkoda ord. Levlin anser att dessa skapar tre 

olika kategorier av lässvårigheter. Den första kategorin består av läsare som har en bra 

hörförståelse och kan förstå ord och meningar men har svårt med avkodningen. Den andra 

kategorin består av läsare som har svårigheter med förståelsen och då istället har en bra 

avkodningsförmåga men har en sämre hörförståelse. Den tredje kategorin anser hon är läsare 

som varken har god avkodning eller hörförståelse vilket hon menar är läsare som då har 

avkodningssvårigheter men också kognitiva svårigheter med språket (Levlin, 2014, s. 18). 

Även Myrberg anser att läsförmåga är baserat på modellen att läsning består av avkodning 

och förståelse och att läsning är ett samspel mellan dessa två. Han menar därför att läs- och 

skrivsvårigheter är problem med avkodningen, det vill säga att omvandla talspråk till 

skriftspråk och tvärtom, men även problem med förståelsen då man måste förstå vad man läst 

(Myrberg, 2003, s. 21).  
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Enligt Tjernberg grundar sig de tre mest väsentliga orsakerna till läs- och skrivsvårigheter i 

problem med fonologisk förmåga, brist på läsförståelsestrategier samt avsaknad av vilja att 

läsa (Tjernberg, 2013, s. 41). Den fonologiska medvetenheten och språkförståelse påverkar 

hur individen utvecklar sin läs- och skrivförmåga eftersom den fonologiska medvetenheten är 

avgörande för att kunna avkoda och detta i samband med språkförståelsen gör stor betydelse 

för hur läsförståelsen utvecklas (Levlin, 2014, s. 2). 

2.3 Läs- och skrivundervisning 

I Lgr11 i det centrala innehållet för årskurs 1-3 i svenska står det att undervisningen för 

läsning och skrivning skall utgå ifrån att lära eleverna olika lässtrategier för att kunna tolka 

texter men även att kunna anpassa sin läsning efter vilken sorts text det är. Undervisningen 

skall lära eleverna olika strategier för att kunna skriva och uttrycka sig i olika typer av texter 

genom deras olika språkliga utformningar samt uppbyggnad (Skolverket, 2018, s. 258). 

Skolverket skriver att under de första skolåren är det betydande för läsutvecklingen att 

eleverna får en medveten undervisning för att utveckla läsförståelse (Skolverket, 2016, s. 8). 

Skolverket anser att möjligheterna till utveckling av kunskap i alla ämnen i skolan påverkas 

av läsförståelsen. De menar vidare på att eleverna behöver få stöd genom undervisningen 

under hela skolgången för att bli goda läsare och därigenom kunna utveckla en aktiv inlärning 

(Skolverket, 2016, s. 8). I samband med detta behöver eleverna få stöd att förstå och få 

strategier hur de ska bearbeta olika texter för att kunna bli starka läsare (Skolverket, 2016, s. 

9). Skolverkets skrivningar får stöd av exempelvis Taube som menar att en stor del av 

inlärningen som sker i skolan sker via skriftspråket (Taube, 2013, s. 38). Lärarens roll blir då 

central eftersom lärarens omedvetna eller medvetna val och metoder i undervisningen 

påverkar vilken läsförståelse eleverna utvecklar genom läraren. Om läraren upptäcker ett 

läsbeteende hos någon elev som tyder på svårigheter att förstå och läsa text är det av stor vikt 

att lära ut olika lässtrategier (Skolverket, 2016, s. 9). Även Alatalo lyfter vikten av 

kompetenta lärare då hon anser att lärarens förmåga att undervisa är den viktigaste faktorn till 

elevernas lärande. Hon anser att det är lärarens kunskaper inom ämnena och undervisningens 

innehåll samt lärarens sätt att möta eleverna och kunna se deras behov som är avgörande för 

att utveckling skall ske (Alatalo, 2011, s. 191). Även Myrberg styrker genom att lyfta lärarens 
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metodkompetens och dennes teoretiska förståelse som en viktig del i läs- och 

skrivundervisning (Myrberg, 2003, s. 33).  

När det gäller att arbeta med läsning och skrivning i verksamheten skriver Tjernberg att en 

varierad undervisning har störst möjlighet till goda resultat för att möta samtliga elevers olika 

förutsättningar (Tjernberg, 2013, s. 150). Hon menar att många erfarna lärare väljer ut de 

bästa delarna ur olika metoder. Det är väsentligt att kunna vara flexibel i val av arbetssätt och 

metoder för att kunna anpassa undervisningen och stötta varje elev efter dennes 

förutsättningar och behov. Hon anser att det är viktigt att man som lärare vågar testa sig fram 

för att hitta dessa arbetssätt och att våga tänka om när ens metoder inte fungerar för alla elever 

(Tjernberg, 2013, s. 150-151). Tjernberg lyfter även att de olika varierade metoderna, 

arbetssätten och aktiviteterna i form av läsning, skrivning och samtalsprocesser syftar till att 

elevernas ordförråd byggs på samt att eleverna utvecklar läsförståelse men också att de tar till 

sig olika strategier inom läsning och skrivning. En stor del i att detta ger goda resultat menar 

hon är lärarnas sätt att förmedla detta muntligt på ett strukturerat sätt i de olika ämnena, vilket 

ger de elever som har svårigheter med att läsa och skriva en chans till att lyckas (Tjernberg, 

2013, s. 181-182). 

2.4 Olika undervisningsmetoder och arbetssätt 

I det här avsnittet kommer olika metoder och arbetssätt som används för att utveckla läs- och 

skrivförmågan att behandlas. Det finns många olika metoder och arbetssätt för att lära sig läsa 

och skriva, två av de mest framgångsrika metoder för läsundervisning anser 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (förkortas fortsättningsvis SPSM) är Phonics och 

Whole language (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015). 

2.4.1 Whole Language  

Whole language är en metod där man utgår från det vardagliga språket (Myrberg, 2003, s. 33).  

Whole language, som dessutom kallas för analytisk metod eller helhetsmetoden då den 

baseras på berättelser och hela ord där eleverna ska ana innehållet som finns i texten medan 

de läser och därigenom skapa egna slutsatser om dess handling. Eleverna får via den här 

metoden arbeta mycket med ordbilder och lära sig att se hela ord som ordbilder snarare än att 
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avkoda dem bokstav för bokstav.  (Specialpedagogiska myndigheten, 2015). När man arbetar 

med Whole language utgår man ifrån en elevcentrerad undervisning där syftet är att den 

språkliga kompetensen skall utvecklas. Då det finns ett samband mellan att tala och lyssna 

samt skriva och läsa används detta för att utveckla elevernas kommunikation. Det är av stor 

vikt att eleverna får möta olika typer av texter för att kunna utvecklas. De elever som precis 

börjat läsa behöver ha spännande och roliga texter för att få en vilja till att läsa för att sedan 

kunna utmanas ytterligare med andra texter. Skrivningen kan utvecklas i kommunikativa 

sammanhang genom att lärare och elever tillsammans formulerar texter eller att eleverna får 

träna på att skriva själva. För att tillsammans kunna möta nya texter brukar man via den här 

metoden använda sig av storboksläsning, vilket innebär att läraren gör en bokpromenad med 

eleverna där de får vara delaktiga genom att titta på bilder, försöka förutspå vad boken 

kommer handla om, vad som händer härnäst och så vidare (Eriksson, Grönvall & Johansson, 

2013, s. 44-45). 

2.4.2 Phonics  

SPSM skriver att Phonics är en metod där man utgår ifrån ljuden när man talar och 

kopplingen mellan fonem och grafem, alltså ljud och skrivna tecken. I Sverige kallas denna 

metod för ljudmetoden. När läraren använder denna metoden innebär det att man lägger stor 

vikt vid att träna bokstäver samt den fonologiska medvetenheten. Eleverna får då lära sig 

varje bokstav och dess motsvarande ljud innan de får lära sig att sammanljuda dessa. Detta 

kallas också för en strukturerad fonem-grafemkoppling (Specialpedagogiska myndigheten, 

2015). Längsjö & Nilsson menar även dem på att när eleven förstått kopplingen mellan fonem 

och grafem, alltså ljud och bokstav, kan ljuden sedan sättas ihop till ord och eleven lär sig då 

att läsa (Längsjö & Nilsson, 2005, s. 54). För att metoden ska fungera är det av betydelse att 

elevens ljudning flyter på utan uppehåll i ljuden, för att kunna föra ljuden samman (ibid.). När 

läraren lär ut denna metod är det därför av stor vikt att läraren i sin undervisning tänker på de 

bokstäver som liknar varandra, exempelvis b och d, samt de som låter liknande, exempelvis k 

och h samt k och h, presenteras med lång tid emellan för att eleven ska hinna lära sig och 

behärska den första bokstaven innan den andra presenteras (ibid.).  
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2.4.3 Bornholmsmodellen 

Bornholmsmodellen är en metod som utgår dels från det talade språket men även 

bokstavskunskap (Lundberg, Rydkvist & Strid, 2018, s. 13). Detta innebär att den språkliga 

medvetenheten är en viktig förmåga för en god läsinlärning. För att kunna undvika 

lässvårigheter är språklekar en viktig del för att förebygga och arbeta med eleverna på ett sätt 

så de klarar läs- och skrivinlärningen bättre (ibid.). Lundberg, Rydkvist & Strid menar vidare 

att det finns fyra olika delar som är väsentliga för att skapa en god läsutveckling. Dessa fyra 

är den språkliga medvetenheten med extra belysning på den fonemiska medvetenheten, ett 

gott ordförråd, bokstavskunskap samt motivation. Dessa fyra delar är fyra grundstenar som 

man arbetar med genom Bornholmsmodellen för att eleverna ska utveckla förståelse för hur 

språket är uppbyggt med de olika bokstäverna och fonemen de är kopplade till (Lundberg, 

Rydkvist & Strid, 2018, s. 14). Elever som får lära sig efter Bornholmsmodellen blir väl 

förberedda för läsinlärning genom att de fått förståelse för att ord inte bara har en viss 

betydelse utan även en ljudmässig form (ibid.). De elever får även förståelse för skillnaden 

mellan ord och de olika fonemens betydelse genom att två ord som låter nästan likadant får 

olika betydelse bara för att man byter ut ett ljud. Genom den här metoden har de då även fått 

förståelse för kopplingen mellan fonem och grafem och vet därför vilken bokstav som har 

vilket eller vilka ljud och tvärtom. De har alltså därmed i stort sett knäckt den alfabetiska 

koden vilket är en god förutsättning för fortsatt läsutveckling (ibid.).  

 

2.5 Anpassningar i klassrumsundervisningen 

Karlson har i sin artikel skrivit om att de extra anpassningar i klassrumsmiljön som är 

nödvändiga för vissa är användbart för alla i gruppen (Karlson, 2019). Hon menar genom sin 

intervju med två lärare att de stödstrukturer som tidigare använts för vissa elever bör användas 

av alla då det gynnar samtliga elever. Via intervjun menar hon att lärarna använder sig av en 

stödstruktur i klassrummet genom bland annat material uppsatta på väggar som stöttning vid 

olika arbetsområden samt att undervisningen och dess uppgifter är utformade för att utmana 

likväl de svaga elever som de starka. Den fysiska miljön i klassrummet är anpassad efter 

elevernas olika behov (Karlson, 2019).  
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Nielsen anser att den anpassade undervisningen för elever som har stora svårigheter med 

läsning och skrivning bör få så kallad direkt undervisning (Nielsen, 2005, s. 93). Detta 

innebär att pedagogen vägleder, förklarar och stöttar den enskilde eleven och skapar 

koncentration och lust att lära. Detta är en anpassning som tar mycket tid men som gett 

framsteg hos de elever som kämpar med läsning och skrivning (ibid.). Undervisningen med 

eleven ska utföras via de olika sinnena då det kan underlätta för eleven att kunna känna, höra, 

se och uttala. Detta gör att eleven får lära sig och ta till sig kunskapen och förmågan på olika 

sätt. Det krävs tid för eleven att kunna befästa dessa kunskaper så de kan behärska att läsa och 

skriva (Nielsen, 2005, s. 93-94). För att eleverna ska kunna utveckla sin läsning och skrivning 

krävs även en god lärande miljö för detta med stor tillgång och variation av böcker i 

klassrummet men också tillfällen för enbart lustläsning för att eleverna ska hitta motivationen. 

Det är dessutom av stor vikt att det finns tid till färdighetsträning och mycket kombinerat 

arbete med läsning och skrivning samt att detta följs upp via kartläggning alternativt portfolio 

som eleverna själva får vara delaktiga och skapa (ibid.). Nielsen anser att dessa anpassningar 

bör göras för de elever med god läsfärdighet men att de mer lässvaga ska ha ett tydligt fokus 

på att träna den fonologiska medvetenheten och ordavkodningsfärdigheter (Nielsen, 2005, s. 

94).   
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3 Forsknings- och litteraturgenomgång 

I det här avsnittet kommer en översiktlig beskrivning göras över tidigare forskning när det 

gäller läs- och skrivundervisning och läs- och skrivsvårigheter. 

 

Alatalo har i sin avhandling Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3: Om lärares 

möjligheter och hinder, undersökt vilka möjligheter och svårigheter det finns hos lärare för att 

ha en skicklig undervisning inom läsning och skrivning som förebygger läs- och 

skrivsvårigheter samt främjar en god utveckling för läsförmåga (Alatalo, 2011, s. 15-17). 

Genom undersökningen ifrågasattes även vem som bär ansvaret för att upptäcka de elever 

som visar tecken på svårigheter och då kunna hjälpa dem i tidigt skede. Det krävs 

grundläggande kunskaper för att kunna urskilja de eleverna med tendenser för svårigheter 

men även att därefter kunna undervisa dem. Hon anser att denna fråga uppstår när det är olika 

organisation på skolorna gällande vem som har ansvar för detta, då det i vissa fall är 

klassläraren men i andra fall en specialpedagog (Alatalo, 2011, s. 188, 191). 

Resultatet av undersökningen blev att den viktigaste faktorn för elevernas utveckling är 

lärarens undervisning (Alatalo, 2011, s. 187). För att god läs- och skrivundervisning ska ske 

menar Alatalo att det krävs mycket av läraren för att lyckas nå alla elever (ibid.). Det är av 

stor vikt att kunna skapa en undervisning där man tydligt kan urskilja var eleverna befinner 

sig i sin läs- och skrivutveckling för att därefter kunna hjälpa dem framåt. Läraren i fråga bör 

ha både didaktiska och pedagogiska kunskaper, det vill säga att kunna möta eleverna och 

synliggöra deras lärande för att kunna stötta dem framåt. Läraren behöver även djupgående 

och breda ämneskunskaper för att kunna lära ut på olika sätt för att kunna individanpassa sin 

undervisning men också för att kunna skapa gott innehåll i undervisningen (Alatalo, 2011, s. 

187). Resultatet visar även att lärarna eftersträvar att hjälpa eleverna med avkodningen genom 

olika metoder. Vissa skolor hade därför systematiska program utformades för 

läsundervisningen samt för de elever som är i läs- och skrivsvårigheter (Alatalo, 2011, s. 85-

86). Läsflyt och läsförståelse ansågs också vara en bristfällig del hos elever med läs- och 

skrivsvårigheter och därmed en viktig del att undervisa i och hjälpa eleverna utveckla 

(Alatalo, 2011, s. 184-186).  
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Nielsen har i sin avhandling Mellan fakticitet och projekt: Läs- och skrivsvårigheter och 

strävan att övervinna dem, med avsikt att öka förståelsen för individer med läs- och 

skrivsvårigheter undersökt lärares olika arbetssätt och metoder för att kunna hjälpa elever 

framåt i sin utveckling trots läs- och skrivsvårigheter (Nielsen, 2005, s. 13). Resultatet visade 

att det är avgörande att upptäcka dessa elever tidigt för att undvika långsiktiga konsekvenser i 

form av dålig motivation och motsträvighet till läsning och skrivning, vilket i sin tur påverkar 

förstående och deltagande i alla ämnen (Nielsen, 2005, s. 92-93). Det är läraren och dennes 

kompetens som skall skapa goda förutsättningar till utveckling inom läsning och skrivning 

men också att det är läraren som skall skapa goda miljöer för att detta lärande skall ske och 

kunna upptäcka dessa elever. (Nielsen, 2005, s. 93). Resultaten visar även på att det är av stor 

vikt att de elever med läs- och skrivsvårigheter får tillräckligt med tid för läsning och 

skrivning och därmed inte tvingas försöka läsa och skriva i samma takt som de andra 

eleverna, men även att de lär sig i meningsfulla sammanhang, där det finns ett syfte med 

varför man ska lära sig samt att bör vara intressant för eleven (Nielsen, 2005, s. 270, 276). Det 

framgick även ur resultatet att det inte bara finns ett sätt att undervisa på och att alla elever är 

olika och därmed lär sig på olika sätt (Nielsen, 2005, s. 281).  

 

Myrberg har genom Konsensusprojektet utfört en undersökning där flera forskare och 

expertlärare intervjuats för att komma fram till de mest framgångsrika insatser för att 

förebygga läs- och skrivsvårigheter, men även hur man arbetar för att främja läs- och 

skrivsvårigheter (Myrberg, 2003, s. 4). Myrberg har genom sitt resultat menat på att 

arbetssättet som lärare använder i sin undervisning är av stor betydelse för läsinlärningen 

(Myrberg, 2003, s. 33). Myrberg menar att de olika metoderna, främst Whole Language och 

Phonics som är de mest framgångsrika, har många gemensamma drag som visat sig genom 

hans forskning är faktorer som kan förebygga läs- och skrivsvårigheter (ibid.). Många av de 

forskare och lärare som deltog i hans undersökning är involverade i mycket arbete kring läs- 

och skrivsvårigheter. De gemensamma framgångsfaktorer som kunde ses inom båda 

metoderna är att lärarna har en omfångsrik metodkompetens samt teoretisk förståelse men 

även att undervisningen visar på samband och binder ihop att läsa, skriva och tala (ibid.). Det 

är av stor vikt vid läsundervisning att det finns struktur samt goda miljöer för läsning och 

skrivning, men också att undervisningen skapar en god självbild hos eleverna samt 
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motivation, sammanhang och att det finns ett syfte (ibid.). Vidare visar Myrbergs resultat att 

systematiska och välplanerade arbetssätt behövs men måste även skapa motivation hos 

eleverna, detta innebär att undervisningen måste utgå ifrån att läsningen och skrivningen 

handlar om kommunikation mellan individer (Myrberg, 2003, s. 38). För att skapa ytterligare 

motivation hos eleverna krävs det att undervisningen måste leda till en långsiktig utveckling 

inom läsning och skrivning och läraren måste därför lära ut för att stärka elevernas 

metakognition. Eleverna måste få möjlighet att kunna skapa egna texter och avgöra vad som 

är mer eller mindre viktigt i texterna. Det är även väsentligt att eleverna måste få en egen 

förståelse och kunna avgöra när denne inte förstår något i den lästa texten. Kan eleven avgöra 

det är det en utmärkande del som visar på att eleven är en god läsare (ibid.).  

 

Tjernberg har i sin avhandling Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande, undersökt vilka 

framgångsfaktorer det finns inom läs- och skrivinlärning med specialisering på den 

undervisning som kan främja elever som antingen är i läs- och skrivsvårigheter eller på väg att 

hamna i läs- och skrivsvårigheter. Syftet med Tjernbergs undersökning är också att belysa 

lärarens yrkesskicklighet och hur den utvecklas samt vilka förutsättningar för detta som finns i 

den pedagogiska miljön (Tjernberg, 2013, s. 31). Resultatet visade att det sker varierade 

aktiviteter som tränar läsning och skrivning, vilket var medvetna val av lärarna. Högläsning, 

processkrivande och textsamtal är vanligt förekommande vilket hjälper eleverna att utveckla 

ordförråd, läsförståelse, olika strategier för läsning och skrivning samt utvecklar den 

metaspråkliga förmågan (Tjernberg, 2013, s. 181-182). Tjernberg lyfter dessutom att 

skolledningen är en viktig del vid prioritering av skolans pedagogiska arbete med läsning och 

skrivning (Tjernberg, 2013, s. 23). Det är också av stor vikt att skolledningen är insatt i det 

pedagogiska arbetet på skolan för att främja ett gott yrkeskunnande hos lärarna (Tjernberg, 

2013, s. 229). Det är även viktigt att skolledningen aktivt är delaktiga och skapar 

förutsättningar i verksamheten för detta (ibid). Vidare visar resultatet att lärarna ska vägleda 

och hjälpa eleverna framåt genom att på ett systematiskt sätt använda sig av varierade 

metoder, arbetssätt samt kompensatoriska inslag för att möta alla elevers olika behov och 

förutsättningar. Det visar sig även vara av stor vikt att ständigt utmana eleverna på deras nivå, 

genom att ge dem uppgifter på gränsen till vad de kan klara av men samtidigt ge dem stöd för 
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att de ska klara dem (Tjernberg, 2013, s. 182). Det är också viktigt att utreda elevernas 

svårigheter i grunden för att kunna ge den stöttning som just den eleven behöver, och att man i 

samband med detta även tar hjälp av den specialpedagog som finns till stöd (ibid.). Tjernberg 

skriver också i sin avhandling att individualisering är en väsentlig del när det gäller 

anpassningar för eleverna (Tjernberg, 2013, s. 54). Detta innebär att läraren tar reda på 

elevernas olika intressen, behov och förkunskaper och anpassar därefter sin undervisning. 

Detta betyder att det skapas ett samspel mellan elevens förutsättningar och olika anpassningar 

i den pedagogiska miljön (ibid.).  
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4 Metodologisk ansats 

I detta kapitel förklaras val av metod, urval av informanter, genomförande, validitet samt 

reliabilitet, etiska ställningstaganden och metodkritik.  

4.1 Val av metod  

Denna undersökning har utformats som en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer 

då jag ansåg att det var den mest lämpliga metoden för att få mina frågeställningar besvarade.  

Dimenäs anser att en semistrukturerad intervju liknar ett vanligt samtal men med ett bestämt 

fokus. Det innebär att intervjuaren styr samtalet och ser till att man enbart diskuterar ämnet 

(Dimenäs, 2007, s. 48). Dalen menar att en semistrukturerad intervju används inom 

forskningen för att få en inblick i olika personers sociala verklighet. Med det menas att få en 

insikt i en persons upplevelse om dennes vardag (Dalen, 2015, s. 15). Genom den här 

kvalitativa studien har jag valt att genomföra en så kallad semistrukturerad intervju som är en 

delvis strukturerad intervju. Den är delvis strukturerad genom att jag utformat frågor i förväg 

och en del frågor blir spontana under intervjun beroende på informanternas svar. Dalen menar 

att vid en semistrukturerad intervju är samtalet inriktat på i förväg bestämda ämnen (Dalen, 

2015, s. 34). Vid val av denna metod utformades en intervjuguide där jag valde ut de centrala 

delar som skulle belysas vid intervjuerna för att besvara mina frågeställningar i 

undersökningen. Utifrån de centrala delarna skapades de frågor som hade stor relevans och 

betydelse för att få svar på frågeställningarna som slutligen skickades till de tillfrågade 

deltagarna (se bilaga 1 & 2) (Dalen, s. 35). Jag valde att utföra en kvalitativ studie med 

semistrukturerade intervjuer då jag ville ha ett fördjupat innehåll och genomtänka svar till min 

undersökning. Av den anledningen valde jag att inte utföra en kvantitativ studie då jag hellre 

ville ha detaljerade och genomtänkta svar istället för flera informanter med ytliga svar.  

4.2 Urval  

I urvalet av informanter valde jag avsiktligt två rektorer och två lärare från olika kommuner 

med olika lång erfarenhet inom yrket för att kunna få en inblick vilka skillnader som fanns 

mellan de olika kommunerna och deras sätt att utforma sin organisation och undervisning. 

Detta var ett aktivt val för att kunna avgöra hur stor roll erfarenheten inom yrket spelar men 



 

19 

 

även för att kunna se skillnader mellan kommuner. Då dessa två kommuner har samma 

bestämmelser för samtliga skolor i de olika kommunerna ansåg jag att det enbart behövdes 

intervjua en rektor och lärare per kommun vilket gett tillräckligt empiriskt material för min 

undersökning. Ena rektorn och läraren från ena kommunen som blev tillfrågade tackade nej 

på grund av tidsbrist, så jag tillfrågade då istället en rektor och lärare i en annan kommun som 

ville delta. Detta innebär att de deltagande i min undersökning är enbart individer som ville 

delta som informanter.  

4.3 Genomförande 

Innan jag tog kontakt med informanterna utförde jag en provintervju med en lågstadielärare 

för att pröva mina frågors tillförlitlighet och för att pröva om frågorna ledde in på 

undersökningens område. Då jag inte behövde justera några frågor började jag med att 

kontakta en rektor och lärare i två olika kommuner. Detta skedde via mejl där jag förklarade 

grunderna för min undersökning, deras roll vid deltagande samt deras rättigheter i enlighet 

med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (se bilaga 1 och bilaga 2). Jag valde att 

skriva med frågorna från början då jag ville ha genomtänkta och tydliga svar. De tillfrågade 

fick sedan svara om de vill delta eller ej samt när de kunde vara med på en intervju. Två av 

intervjuerna skedde på skolorna där informanterna arbetar där vi satt i en lugn miljö utan 

några störande moment. Jag inledde intervjuerna med att förklara informanternas rättigheter 

enligt de forskningsetiska principerna samt att jag skulle spela in och anteckna under intervjun 

innan de fick besvara frågorna. Den tredje intervjun skedde via telefon där jag inledde 

intervjun på samma sätt innan informanten fick börja svara på frågorna. Intervjuer var 

baserade på fasta frågor som sedan följdes upp med spontana följdfrågor. Intervjuerna tog 

mellan 45 minuter och en timme. Samtliga intervjuer har därefter transkriberats och vissa citat 

och endast de delar av intresse för undersökningens område har använts.  

4.4 Validitet  

Dimenäs anser att validitet och reliabilitet är en viktig del i en kvalitativ studie (Dimenäs, 

2007, s .231). Validitet innebär giltighet i studien, att studera det som ska undersökas, det vill 

säga att undersökningen verkligen undersöker det som är dess syfte. Giltigheten i en 
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undersökning ökar om någon högre utbildad person granskar de så kallade 

undersökningsinstrumenten och därefter ger tips på förbättringar. Detta kallas för 

innehållsvaliditet (ibid.). I detta fall har min handledare studerat mina intervjufrågor vilket 

ledde till att frågorna förtydligades och ändrades för att framhäva det jag ville ha svar på 

genom frågorna. Något annat som ökar validiteten i en undersökning är att man testar 

intervjufrågorna i förväg genom en provintervju där man då kan upptäcka eventuella problem 

som kan undvikas och rättas till innan de egentliga intervjuerna genomförs (Dimenäs, 2007, s. 

231). Jag valde att utföra en provintervju med en lågstadielärare som då motsvarar 

informanterna i undersökningen och behövde inte ändra några frågor, vilket visar på hög 

validitet i undersökningsfrågorna redan från början. -För att ha ökat validiteten i 

undersökningen ytterligare hade jag kunnat vänt mig till oberoende individer som har 

erfarenhet inom det här kunskapsområdet och då även bett dem se över frågorna efter 

förbättringspunkter. Detta hade möjligtvis kunnat leda till mer utvecklade svar vid en intervju. 

Jag ansåg dock att detta inte behövdes eftersom frågorna vid provintervjun besvarades på ett 

sätt som jag ansåg gav mig tillräckligt med empiriskt material och valde då att utföra de 

riktiga intervjuerna.   

4.5 Reliabilitet  

Reliabiliteten innebär hur trovärdigt resultatet i en undersökning är, hur väl man kan tro på det 

(Dimenäs, 2007, s. 231). Ett sätt för ökad reliabilitet i undersökningen är att spela in 

intervjuerna då man får med allt som sagts under intervjun (Dimenäs, 2007, s. 232). Jag valde 

att spela in samtliga intervjuer för att få med alla frågor och svar samt alla spontana 

följdfrågor. I samband med detta valde jag även att föra anteckningar för att kunna studera i 

efterhand och för att skriva lite egna tolkningar av svaren som jag därefter jämfört med 

inspelningarna och därigenom transkriberingarna. Något annat som däremot kan hade kunnat 

minska reliabiliteten är att det är få informanter. Två lärare och två rektorer kanske inte anses 

som tillräckligt för att få fram ett gott empiriskt material som kan utvecklas till mer generella 

resultatet. Men eftersom jag valde att jämföra två olika kommuner och de bestämmelser och 

riktlinjer som fanns i respektive kommun gällde för samtliga skolor i den kommunen skulle 

fler intervjuer kanske gett lite andra varierade svar men de utgår från samma grund då de ändå 
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arbetar efter samma riktlinjer och bestämmelser i respektive kommun, därför ansåg jag att det 

räckte med en lärare och rektor per kommun.  

4.6 Generaliserbarhet  

Vid kvalitativa studier utgår man ifrån individers olika erfarenheter, vilket i sig inte kan 

generaliseras (Dimenäs, 2007, s. 233). Något som däremot kan generaliseras är de uttalanden 

och perspektiv som lyfts fram. Den informationen går då att sätta in i liknande sammanhang 

vilket skapar igenkänning och ökad förståelse för hur det kan vara i andra situationer, i detta 

fall hur det kan se ut på andra skolor och i andra kommuner (ibid). Dimenäs menar även att en 

så kallad analytisk generalisering innebär ett resultat som framkommit kan ha betydelse vid 

liknande situationer (ibid.). Generaliseringen av undersökningens resultat anser jag kan vara 

delvis problematiskt, då det är ett fåtal som intervjuats från två olika kommuner i närheten av 

varandra. Visserligen arbetar dessa på liknande sätt i sin skolverksamhet utifrån kommunens 

och rektorernas bestämmelser och riktlinjer, vilket kan generaliseras och möjligtvis stämma i 

liknande situationer. Men även de metoder lärarna använder sig av visar forskningen vara 

framgångsrika och beprövade i undervisningen, vilket även det tyder på att detta resultat i min 

undersökning kanske skulle kunna bli liknande om det utfördes i något annat område med 

kommunala skolor.  

4.7 Etiska ställningstaganden  

Forskning är en viktig del i samhället och för dess individer (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). 

Forskningskravet innebär att samhället och dess individer har en skyldighet att se till att 

forskningen skall kunna utvecklas framåt. Forskningen skall belysa avgörande frågor, ha ett 

högt värde samt leda till utvecklingar och förbättringar i samhället. De forskningsetiska 

principerna är till för att skydda individer som deltar i undersökningar, alternativt lämnar ut 

uppgifter, från insyn i deras privatliv. Den viktigaste utgångspunkten för principerna är 

individskyddskravet som innebär att informanterna inte ska utsättas för någon sorts skada 

eller kränkning vid forskningsundersökningar. När forskning utförs vägs individskyddskravet 

mot forskningskravet, och forskaren som utför undersökningen får då avgöra värdet av den 

möjliga kunskapen som kan tillkomma genom undersökningen jämfört med de negativa 

påverkningar det kan ha för deltagande individer (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). För att 
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forskningen skall kunna utvecklas och att informanter kan känna sig trygga med att lämna ut 

information är det därför viktigt dels för forskningen, dels för individerna att det finns olika 

principer och regler som följs för att allt ska vara rättfärdigat (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6).  

4.7.1 Informationskravet 

Informationskravet innebär att forskaren som utför undersökningen skall informera de som är 

berörda av forskningen om dess syfte (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Regel ett är att de som 

deltar i undersökningen får information om deras roll i forskningsprojektet samt vilka villkor 

som finns för att de skall deltaga (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Jag förhåller mig till detta i 

min undersökning genom att informationsutskicket innehåller undersökningens syfte, vad 

informanternas roll är, samt frågorna de ska besvara vid en intervju. Vetenskapsrådet menar 

att det är av stor vikt att förmedla att deltagandet är frivilligt samt om informantens rätt att 

avbryta (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Deras rätt att avbryta deltagandet har jag informerat om 

digitalt via mejl till deltagarna i förhandsinformationen. Vetenskapsrådet menar att det är 

betydande att deltagarna får tillgång till samtlig information om undersökningen som kan 

påverka deras benägenhet att vilja delta i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7).  

Informationskravet är till för att undvika missförstånd om vad undersökningen handlar om 

samt vad informanterna samtycker till att delta i. Då undersökningen handlar om hur man 

arbetar med läs- och skrivsvårigheter i skolverksamheten vill jag att informanterna får 

frågorna i förväg för att kunna förbereda sig då jag vill ha genomtänkta svar, men även för att 

de skall veta vad det är de gett sitt medgivande att delta i. Detta blev aktuellt i min 

undersökning då några informanter hade krav på att få frågorna innan de gav samtycke för att 

själva kunna avgöra om de ansåg att de kunde bidra med något till undersökningen.   

4.7.2 Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att de deltagande har rätten att själva bestämma huruvida de vill 

deltaga eller ej (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Regel två innefattar därför att forskaren för 

undersökningen måste inhämta samtycke av undersökningsdeltagarna (Vetenskapsrådet, 2002, 

s. 9).  Jag förhåller mig till denna princip genom att samtycke getts dels muntligt vid förfrågan 

personligen av vissa informanter, dels digitalt via mejl och sociala medier av samtliga 

informanter. Vetenskapsrådets tredje regel innebär att informanterna har rätt att bestämma om 
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de vill delta i undersökningen, på deras egna villkor men också hur länge. Detta innebär att de 

skall kunna avbryta sin medverkan när som helst utan negativa påföljder (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 10). Men även den fjärde regeln föreskriver att undersökningsinformanten inte får 

utsättas för någon form av påverkan vare sig om att deltaga eller ej (Vetenskapsrådet, 2002, s. 

10). Detta har jag förhållit mig till genom att det inte finns någon påverkan från min sida 

gällande deras beslut om de vill delta i undersökningen. Informanterna i undersökningen har 

rätt att be om att bli borttagna från vidare forskning. Om informanterna väljer att avbryta 

sparas det material som redan spelats in och används då i undersökningen (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 10). I samband med detta var det ett aktivt val att skriva ut i förhandsinformationen 

att kunskapen som kommer fram under intervjuerna kommer sparas fram tills undersökningen 

är avslutad. Detta gör att det inte har lika stor påverkan om någon informant skulle vilja 

avbryta då informationen kan användas ändå. 

4.7.3 Konfidentialitetskravet 

Uppgifter om undersökningsinformanterna skall hållas konfidentiellt samt personuppgifterna 

skall förvaras så obehöriga ej kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Regel fem 

belyser vikten av en förbindelse om tystnadsplikt gällande användning av etiskt känsliga 

uppgifter om de enskilda individerna som deltar. Grunden till detta kan ses som att 

informationen ej skall kunna uppfattas som exempelvis kränkande. Regel sex påvisar att 

samtliga uppgifter om individer ska noteras, sparas samt diskuteras med enbart 

projektpersonal på ett sätt så att individerna inte kan identifieras av utomstående 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). I den här undersökningen har personinformationen i 

intervjuerna hållits konfidentiell och inga anteckningar och inspelningar från intervjuerna kan 

leda till identifikation av informanterna. All information kommer behandlas så att enbart jag 

kan härleda informationen.  

4.7.4 Nyttjandekravet 

Regel sju uppmärksammar att insamlade uppgifter för forskningssyfte om enskilda individer 

ej får lånas ut eller brukas för kommersiellt användande (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). 

Samtliga uppgifter som samlats in om undersökningsinformanterna får enbart användas i 

samband med den här forskningen. Regel åtta syftar till att insamlad information i 
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forskningsändamål ej får användas till ingripande eller beslut som påverkar den enskilda 

individen. Detta får endast ske vid medgivande av den vederbörande (Vetenskapsrådet, 2002, 

s. 14). Jag kommer förhålla mig till detta genom att informationen och kunskapen från 

intervjuerna enbart kommer användas i min undersökning.  
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5 Resultat och analys 

I det här kapitlet kommer jag presentera resultatet av min analys av det empiriska materialet 

från de fyra olika intervjuerna. För att koppla detta till mina frågeställningar har jag valt att 

dela in svaren i tre olika kategorier som fångar upp det mest adekvata ur mina 

frågeställningar. Informanternas svar kommer även ses utifrån tre olika parametrar. Syftet med 

undersökningen var att se skillnaden mellan två olika kommuner, två olika yrkesroller, det vill 

säga rektorer och lärare, samt vilken påverkan erfarenheten har i de aktiva val som görs i 

utformandet av undervisningen och det är dessa tre parametrar jag kommer utgå ifrån. I slutet 

av kapitlet kommer en sammanfattning av resultatet.  

5.1 Arbete med läs- och skrivinlärning 

I det här avsnittet kommer resultaten av hur inlärningen med läsning och skrivning går till och 

jämföras mellan de tre olika parametrarna; kommuner, yrkesroller samt erfarenhet.  

5.1.1 Jämförelse mellan två olika kommuner  

När jag har intervjuat de olika informanterna är det en lärare och en rektor från respektive 

kommun. Under intervjuerna uppmärksammandes en del likheter och skillnader. En likhet är 

att samtliga informanter lade stor vikt vid att inlärning av läsning och skrivning är något som 

bör individanpassas, då alla elever är unika och därmed lär sig på olika sätt. Genom detta 

måste alltså även undervisningen inom läsning och skrivning vara varierad, men det betyder 

också att det inte går att enbart använda sig av en metod som lärare när man undervisar. Under 

intervjuerna kom liknande svar fram från båda kommunerna, gällande att man dessutom bör 

undervisa och lära ut läsning och skrivning från två skilda håll. Både delarna till helheten, 

vilket motsvarar metoden Phonics. Men även att arbeta med helheten till delarna, vilket 

istället tyder på Whole Language metoden.  

Vi har gått igenom själva läsningen med dem som ska börja lära sig läsa. 

Dem som redan kunde läsa hoppa vi ju över det steget med om man säger 

och tränar mer på flytet, lära sig nya ord, läsförståelse, prata kring texten och 

så. Sen parallellt med det så har vi haft veckans bokstav, liksom om man 

utgår från skrivningen men det går ju ihop så läs och skriv i början. Så där 
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går vi ju istället liksom från bokstäverna, liksom från ljudet till att göra ord 

av det så man kan ju säga att vi tar flera bitar. (Lärare 1) 

Den andra läraren förespråkade dels dessa två metoder, det vill säga Phonics och Whole 

Language, men dels en tredje som utgår från det talade språket, vilket visar på en skillnad 

mellan hur lärarna ser på utgångspunkten av läs- och skrivinlärning. Lärare 2 anser att 

Bornholmsmodellen istället är en bättre startpunkt för eleverna när de ska börja lära sig läsa 

och skriva då den metoden även har mycket övningar och material att jobba med och samtala 

om i klassen.  

Då måste man ju utgå från elevernas talade språk tänker jag. Sen behöver 

man ju ha någon form av gemensamma aktiviteter som man utgår ifrån, så 

att man inte tar för givet att alla har samma bakgrund och samma 

erfarenheter. (Lärare 2) 

 

Det grundläggande när man ska få tag på, vad är det att läsa och skriva, den 

här alfabetiska principen, att varje bokstav har ett ljud och att man kan höra 

dem här språkljuden. Att man kan sätta ihop olika och ta isär. Då tycker jag 

att det har varit till väldigt stor hjälp att fortsätta från det muntliga i 

Bornholmsmodellen. (Lärare 2) 

 

En likhet som finns mellan rektorernas svar visar snarare på att det är av störst betydelse att 

individanpassa undervisningen så den passar varje elev. Skillnaden är att rektor 1 lägger även 

stor vikt vid att lärarna ska våga testa nytt i sin undervisning istället för att göra man som 

alltid gjort, och att läraren då måste läsa av sin grupp för att kunna variera sin undervisning. 

Läs och skriv har i vissa fall kanske stagnerats, att man gör som man kanske 

alltid gjort för att det känns tryggt. Men vi kan också hitta andra vägar tror 

jag till läs och skriv. Jag tror det är en öppenhet mellan olika pedagogik, 

olika former av läs och skrivinlärning tror jag skulle vara lyckosamt för vi 

har ju olika barn i grupperna. Dem funkar ju på olika sätt. Då måste vi ju ha 

olika inlärningssätt. (Rektor 1) 
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Det är ju grunden för all undervisning, framförallt läsningen lägger jag nog 

största tyngden på och att man får möjligheten att ta till sig undervisningen 

på det sätt som passar för den enskilde eleven. (Rektor 2) 

Skillnaderna som visar sig mellan kommunerna är att i den ena visar svaren på betydelsen av 

olika metoder och variation, medan den andra visar resultat på läsningen ska vara i fokus och 

utgå mer från språket.  

 

5.1.2 Jämförelse mellan två olika yrkesroller 

De två lärarna och rektorerna som deltog i undersökningen visar på likheter mellan sitt sätt att 

försöka skapa en inlärning hos eleverna som sedan kan fortsätta i en vidare läs- och 

skrivutveckling. Likheten som finns är att informanterna vill ha en varierande undervisning 

där man fångar upp eleverna i ett tidigt skede på deras egen nivå och stöttar dem i sin 

utveckling. Rektorerna visar likheter genom att de både strävar efter att stimulera barnen 

tidigt för att fånga deras nyfikenhet, men ansvaret för detta skiljer sig. Ena rektorn prata om 

att det är lärarna som styr sin egen undervisning. Medan den andra rektorn menar på att det är 

ett samspel mellan lärare, specialpedagog och IT-pedagog vid utformande av undervisningen.  

För det första så är det väldigt viktigt, och därav att det ligger väldigt många 

timmar i timplanen. Det är ett stort ämne med läs och skriv. Det ska ju börja 

tidigt men det ska också vara på barnens initiativ lite grann. Vi har ett bra 

omfång av det, det är tillräckligt mycket av det. Men vi kan göra det på så 

många fler sätt. (Rektor 1)  

 

Bestämt vilka metoder och vilket arbete och material som ska användas så 

de är ju mentor, specialpedagog, IT-pedagog tillsammans som avgör. Det kan 

ju vara rena färdighetsträningar först, ofta så är de i dem lägre åldrarna, så är 

det ju att man får lov och strukturera undervisningen på ett bättre sätt. Och 

fånga upp utifrån förskoleklassen också utifrån vad som hänt där, så att det 

inte blir en upprepning utav vad man redan fått undervisning i. För det kan ju 

göra att nyfikenheten blir stillad allt för lätt. (Rektor 2) 
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De likheter som finns mellan lärarna är att de båda fokuserar på att få barnen intresserade och 

att det ska vara roligt att lära sig. Ena läraren lade fokus på att eleverna skulle få engagera sig 

mer och fundera på vilken bokstav de ska jobba med och därefter få lära sig den på flera olika 

sätt. Den andra läraren hade mer fokus på att inlärningen skulle ske i lekfulla sammanhang 

men även att eleverna ska få förståelse för varför de ska lära sig.  

Dem har ju gått förskoleklass, dem har ju ändå redan nosat lite på bokstäver 

och ditten och datten men det var nog det som man gjorde liksom. Veckans 

bokstav, och då hade vi som en magisk typ Lattjo-lajban låda. Så det låg lite 

olika bilder eller gosedjur eller kort på olika saker som vi liksom la fram för 

att de skulle kunna få klura på vad det är för bokstav och sådär och sen 

jobbade vi med den, hur den ser ut, hur den låter, allt det där. (Lärare 1) 

 

Jag tänker för det första, återkommande, regelbundet och ofta. Det måste 

man ha. Sen tänker jag att det gärna får vara i lekfulla sammanhang, så det 

blir lustfyllt men det får också gärna vara så tidigt som möjligt där eleverna 

producerar i texter och så, att det har ett syfte. Att de ska skriva för att någon 

annan ska läsa, eller att någon annan ska förstå något. På något sätt 

interagera med någon annan, så det inte bara blir för fröken. (Lärare 2) 

Skillnaden mellan rektorerna och lärarna i det här fallet blir att rektorerna visar på betydelsen 

av upplägget av undervisningen och vem som ansvarar för det medan lärarna i sin tur 

fokuserar på att skapa en undervisning på elevernas villkor och på deras nivå, med delvis 

leken och det roliga i centrum för lärande. En likhet blir däremot att ena rektorn lyfter att man 

måste fånga elevernas nyfikenhet och den andra rektorn lyfter vikten av att inlärningen delvis 

ska vara på elevernas eget initiativ.  

 

5.1.3 Jämförelse av erfarenhet  

De olika informanterna i undersökningen har olika lång erfarenhet. Samtliga av deltagarna har 

visserligen arbetat som lärare från början, men om man ser till rektorerna har ena varit rektor 

många år, medan den andre relativt nyligen tillträdde. Lärarna i sin tur har arbetat olika länge 
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inom verksamheten då ena började arbeta för några år sedan jämfört en den andra läraren som 

har många års erfarenhet och har arbetat på olika skolor. När det gäller inlärning av läsning 

och skrivning visar det sig då att lärarna arbetar på olika sätt genom att den ena har under 

flera år testat sig fram till vad som är mest framgångsrikt, medan den andra utgår dels från de 

kunskaper hen fått från sin utbildning samt dels testar sig fram för att hitta det bästa upplägget 

för denne och klassen.  

 

Alltså jag jobbar mycket utifrån så som jag har blivit lärd, alltså det jag sett 

på min vfu till exempel och hur dem jobba här innan, fast jag har ju gjort det 

till mitt eget. (Lärare 1) 

Jag märker väldigt, liksom det blir lite att man provar på mycket olika saker 

och sådär. Men det är skönt att ha liksom nu hade vi veckans bokstav, det 

arbetssättet, och läsboken, det arbetssättet, så att man det har man som 

trygghet. Det har jag gjort förr. Det har jag koll på hur jag jobbar med och 

introducerar nya ord och väcker lust och sen så liksom ordlistor, skriva på 

datorn på olika sätt, liksom såna grejer att det kan man prova lite olika för att 

hitta liksom sig själv. Jag vet ju redan nu hur jag tänker när jag tar nästa etta 

att då ska jag göra såhär istället och så, men det kommer ju med 

erfarenheten. (Lärare 1) 

 

Så en mix utav ljudmetod och helordmetod på något sätt, tycker jag är det 

som är framgångsrikt. Man måste få en känsla för vad är läsning och vad är 

skrivning och vad är en text. Jobba med nyanserna i språket där utifrån 

textmassa också. Men man kan inte bli en god läsare utan att ha förstått 

ljudningsprincipen. (Lärare 2) 

 

Rektorerna däremot har kommit fram till liknande synpunkter gällande struktur och 

förtydligande i undervisningsformerna för eleverna. Ena rektorn uttrycker att denne under sin 

tid som lärare arbetat mycket för att eleverna ska lära genom olika sinnen för att befästa 

språkkunskaperna på olika sätt. Den andra rektorn har istället fokus på struktur i kombination 
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med metoder och förespråkar därför även denne användning utav bildstöd för att skapa 

tydlighet för eleverna.  

Vi måste börja jobba mer språkutvecklande. Ordbanker. Vi måste hjälpa 

barnen i alla ämnen. Lära dem ord. Så barnen både se och hör. Inte bara 

prata om det, visualisera det, sätt upp det så barnen får både se orden och 

smaka på dem. De tror jag vi kommer bli tvungna och göra. Jag brinner 

verkligen för det. (Rektor 1) 

Man håller ju på med en blandning, det är ju ordbilder, och det är ljudning, 

det finns inte bara en metod som man använder idag. Det som är en väldig 

framgångsfaktor också, det är att man förstärker all undervisning även den i 

läsning och skrivning med både bildstöd och teckenstöd. (Rektor 2)   

De skillnader som visar sig baserat på olika lång erfarenhet är inte så markanta. Vad gäller 

lärarna skiljer sig upplägget under lektioner sig åt genom att den ena utformar sin 

undervisning utifrån delvis erfarenhet från utbildningen och delvis eget skapande. Den andre 

läraren har under flera år testat sig fram till ett framgångsrikt arbetssätt med olika 

inlärningssätt där det blir en mix av olika metoder. När det gäller rektorerna har de uppgett 

liknande svar då båda har mycket fokus på bildstöd, ordbilder och ordförråd, att eleverna ska 

få bygga upp en förståelse och ordbank på flera olika sätt.  

 

5.1.4 Sammanfattning av arbete med läs- och skrivinlärning 

Sammanfattningsvis kan man tydligt se att det finns många likheter och skillnader. En av 

likheterna är att samtliga informanter visa på vikten av att kombinera flera metoder i 

undervisningen för att kunna nå ut till alla elever, då alla lär sig på olika sätt.  

Det jag uppfattar som mest anmärkningsvärt är skillnaden på vart fokuset i undervisningen är. 

I ena kommunen är det mer fokus på att få en varierad undervisning där man testar nya saker i 

undervisningen samt kombinerar olika metoder för att lära eleverna läsa och skriva från två 

olika håll. I den andra kommunen är det mer framträdande fokus på läsning samt hur man kan 

utgå från språket för att få eleverna att förstå kopplingen mellan ljud och bokstav. 
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5.2 Förebyggande arbete med läs- och skrivsvårigheter 

I det här avsnittet kommer resultaten gällande hur det förebyggande arbetet med läs- och 

skrivsvårigheter går till att lyftas.  

5.2.1 Jämförelse mellan två olika kommuner 

I det förebyggande arbetet för läs- och skrivsvårigheter finns det en del skillnader men även 

många likheter mellan kommunerna. I en kommun menar rektor 1 på att man skapar en 

verksamhet och undervisning kring Skolverkets kartläggningsmaterial och att man utifrån det 

kartlägger och stämmer av, rektorn menar även att de samlar in informationen två gånger per 

år för att kunna hålla koll på de eleverna som behöver extra stöd. Medan i den andra 

kommunen arbetar de också utifrån Skolverkets kartläggningsmaterial, men de har även en 

egen handlingsplan specifikt för läsning och skrivning, där de har vissa rutiner som ska följas 

så samtliga elever får det stöd som behövs.  

Det är ju läroplanen som vi följer, i grund och botten. Sen kan det finnas lite 

olika strukturer i de olika arbetslagen för hur den enskilde läraren lägger upp 

läs- och skrivinlärningen. Däremot finns det gemensamt kartläggningsmaterial. 

Vi använder ju det rakt av, det som kommer från Skolverket. Det ger en 

gemensam kartläggning i alla fall och en gemensam kartläggning för vilken 

nivå barnen är på. (Rektor 1) 

 

Vi stämmer av och fångar in den informationen om eleverna två gånger per år, 

så att vi ska ha lite koll på de barnen som har det lite tufft. (Rektor 1) 

Vi har en handlingsplan för läs och skriv då dels syftet med den är ju att vi ska 

få den här likvärdiga bedömningen utav elevernas läs- och skrivutveckling och 

att vi ska kunna följa kunskapsutvecklingen och fånga upp varje elev som utav 

olika anledningar då inte hänger med och inte når dem förväntade resultaten om 

jag säger. Så det finns ju då avstämningsperioder som man tittar på 

kartläggningen för årskurs 1 till exempel, då använder vi ju självklart 

Skolverkets bedömningsstöd i det, men sen använder vi också ett annat 

diagnosmaterial som man kan komplettera med om man vill. Men grunden är 

Skolverkets bedömningsstöd. (Rektor 2) 
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Lärarnas arbete visar däremot också på en del skillnader i hur man ska förebygga läs- och 

skrivsvårigheter. En skillnad som tydligt visas är att ena läraren lägger störst fokus på att i ett 

långsamt tempo arbeta med befästa bokstäverna och för de elever som inte lär sig lika snabbt 

och befäster den kunskapen kunde de då dela upp i grupper och individanpassa så samtliga 

elever fick lära sig bokstäverna i sin takt. Den andra läraren valde att ha mer undervisning 

gällande ortografisk läsning där eleverna då dels kunde få hem en läsläxa med en text 

samtidigt som de tillsammans i klassen bearbetade en annan text. Detta gjordes för att 

eleverna bland annat skulle få ett större ordförråd.  

Vi tog fyra bokstäver, alltså en per vecka och sen hade vi en repetitionsvecka 

så att det gick inte jättesnabbt ändå, alltså vi tog det ganska lugnt. Men man 

märker ganska fort vilka det är svårt för och då gjorde vi en mindre grupp 

med dem där de tog det lite mer långsamt. Så vi individanpassade ganska 

fort ändå. (lärare 1) 

 

Sen finns det ju mycket med ortografisk läsning, alltså upprepning, som alla 

meningar börjar på här, här, här. Då finns det till exempel att man kan ha en 

berättelse som man har läsläxa på och så har man en text tillsammans i 

gruppen som man jobbar med. Då är det ju mycket utifrån textnivå, 

läsupplevelse och mycket bygger ju på att man också kan läsa ortografiskt. 

(Lärare 2) 

De skillnader som då finns mellan de olika kommunerna är att ena kommunen arbetar utifrån 

Skolverkets kartläggningsmaterial och ser över elevernas utveckling genom avstämningar 

samt arbetar i en långsam takt med bokstäver, medan den andra kommunen då istället har 

skapat en egen handlingsplan för att kunna fånga upp alla elever och fokuserar mycket på den 

ortografiska läsningen med upprepningar då det är en del som behövs för att komplettera med 

ljudningen.  

5.2.2 Jämförelse mellan två olika yrkesroller 

De skillnader mellan yrkesroller som visas genom det förebyggande arbetet är att ena rektorn 

lyfter mer vikten av rutiner i organisationen för att kunna hjälpa de elever som misstänks få 
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svårigheter, medan den andra rektorn förespråkar mer struktur i klassrummet för att underlätta 

för eleverna. Något de har som likhet är därför synen på struktur i skolverksamheten.  

Rutiner för läs- och skrivsvårigheter där är ju våra styrdokument väldigt 

tydliga för hur vi ska gå vidare för när vi upptäcker elever som har svårt, 

eller som har väldigt enkelt för sig. För det är lika viktigt för att de ska 

fortsätta vara intresserade av skolan. För att vi tidigt ska kunna fånga och 

stötta dem här barnen. Vitsen med det är att vi ska koppla in specialpedagog 

tidigt. (Rektor 1) 

En struktur som barna känner igen, man ska inte behöva fundera på vad som 

händer när man kommer in i klassrummet utan man börjar och slutar 

lektionerna på samma sätt. (Rektor 2) 

Lärarna arbetar också på skilda sätt genom att ena läraren arbetar mycket digitaliserat genom 

att använda dator i undervisningen, medan den andra läraren snarare kollar av elevernas 

kunskaper via protokoll. Likheten som finns mellan dessa är dock att båda använder sig av 

mycket repetitioner för att eleverna ska befästa kunskaperna.  

 

Vi har skrivit på datorn mycket. Och sen när vi hade läsinlärningen i början 

så hade vi ju det uppe på active boarden. Vi klickade så vi lyssnade, dem 

läste och jag stod där och peka och så, sen läste vi ju tillsammans. (Lärare 1)  

 

När man börjar jobba med att koppla ljud och bokstäver, så gör vi ju ganska 

frekventa uppföljningar med vilka bokstäver barnen kommer ihåg. Man 

sitter med sånt vanligt bokstavsprotokoll och prickar för de bokstäver som 

barnen kan säga ljuden för. (Lärare 2) 

De skillnader som finns mellan de olika yrkesrollerna är att rektorerna förespråkar mer rutiner 

både inom organisationen, men även klassrummet medan lärarnas svar mer tyder på att arbeta 

med mycket repetitioner och inlärning på olika sätt för att säkerställa att eleverna lär sig.  
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5.2.3 Jämförelse av erfarenhet  

Ena rektorn lyfter betydelsen av att upptäcka eleverna som visar tecken på svårigheter tidigt 

för att då kunna individanpassa undervisning och material, samt ta hjälp av sina kollegor för 

att tillsammans kunna utforma det material som passar bäst för eleven. Detta är en likhet även 

med andra rektorn som menar att den arbetsplan som utformats under åren säkrar kvaliteten 

på det arbete som utförs i verksamheten, då alla arbetar tillsammans i arbetslaget. Så den enda 

skillnaden mellan rektorerna trots olika lång erfarenhet är att ena lämnar över mer ansvar till 

lärarna medan den andra använder en arbetsplan för att stötta och avlasta lärarna samt skapa 

en struktur som alla ska följa.  

 

Möjligheter för att främja läs- och skrivsvårigheter har vi ju att vi faktiskt 

dels genom tidig upptäckt men också att vi faktiskt ser och tar det vi ser på 

allvar. Då har vi ju också en möjlighet att hjälpa och utveckla det materialet 

som den eleven behöver eller att vi faktiskt har stora möjligheter i att vi är 

olika pedagoger som har olika erfarenheter med sig. (Rektor 1) 

 

Man tar väldigt mycket stöd och hjälp utav varandra också, vi har ju en 

arbetsplan som ligger till grund för hela arbetslaget och skolans arbete och 

det är för att vi ska kvalitetssäkra det jobbet också så är det ju 

månadsuppföljningar också där vi försöker analysera resultaten utav det som 

vi gör. (Rektor 2) 

De skillnader som finns mellan lärarna är att den ena vill hjälpa eleverna så tidigt som möjligt, 

samtidigt som denne hellre avvaktar och ser under lektionerna vilka elever som behöver extra 

stöttning. Den andra lärarens svar tyder på att hen hellre arbetar förebyggande från början 

med stöd av olika metoder i undervisningen för att säkerställa att alla elever kan ta åt sig 

kunskapen från undervisningen på något sätt.  

Jag tycker det är viktigt att hjälpa de eleverna som har svårt från början så de 

inte halkar desto mer efter. Och ser man att det är svårt för någon, ja men då 

tar vi tag i det. Man ser det på lektionen väldigt väl. (Lärare 1)  
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De barnen som inte lär sig bokstäverna i vanlig takt, eller som har svårt och 

förstå hur man gör när man ljudar och så, så tycker ju jag att ska man nå alla 

elever, så måste det finnas någon form av alternativ, någonting på ena 

fronten som man kan komplettera något med. Så då vill jag ha två modeller 

hela tiden. (Lärare 2) 

Utifrån min erfarenhet så säger jag att det måste finnas olika metoder i 

samma klass för alla barn är inte lika. (Lärare 2)  

 

5.2.4 Sammanfattning av förebyggande arbete med läs- och 

skrivsvårigheter  

De skillnader som finns när det gäller erfarenhet inom yrket är att ena läraren har genom 

erfarenhet skapat en undervisning där användandet av flera metoder förekommer från start 

medan den andra hellre sätter in extra stöd när tydligt behov uppstår. Rektorernas olika 

erfarenhet skapar mer likheter, då de båda vill arbeta mycket inom arbetslag samt upptäcka 

eleverna i ett tidigt skede där de kan få det stöd som behövs.  

Något som är väldigt betydande är däremot att samtliga informanter lyfte betydelsen av att de 

elever som misstänks få svårigheter med läsning och skrivning måste upptäckas i ett tidigt 

skede för att kunna stötta dem i sin utveckling och därmed förbygga läs- och skrivsvårigheter.  

5.3 Anpassningar i klassrumsundervisningen för elever i läs- 

och skrivsvårigheter 

I det här avsnittet kommer resultaten gällande hur anpassningar i klassrumsundervisningen för 

elever i läs- och skrivsvårigheter går till.  

5.3.1 Jämförelse mellan två olika kommuner 

De likheter som syns genom detta resultat är att båda lärarna samt rektorerna har mycket 

fokus på att anpassa efter elevernas behov. Inom ena kommunen visar det på att tydliga 

genomgångar i helklass och att eleverna själva är medvetna om sina anpassningar utifrån vad 

de kommit överens om med läraren är en anpassning när det gäller skrivningen, då eleverna 

får det stöd och den struktur just dem behöver. Medan i andra kommunen är anpassningarna 
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att eleverna får materialet anpassat efter sina förmågor men även att de kan få stöd genom 

extra resurs i klassen, eller andra hjälpmedel som kan behövas.  

Vi har en tydlig genomgång, behövs det så står saker som man kan skriva av 

på tavlan, eller stödord. Men sen är det också att pusha dem lite, att alla 

behöver inte skriva allt men alla kan någonting. Vissa barn kanske bara 

skriver stödorden, vissa barn tar tre stödord och gör till meningar, vissa ska 

skriva egna meningar. Dem har ändå ganska bra koll på vilken nivå jag vill 

att dem ska vara på. Vart jag pushar dem så det blir för deras skull. (Lärare 1)  

Anpassningar i klassen, till exempel kan vara att man får mer vuxenstöd inne 

i klassrummet, kan vara att man får ett annat material att jobba med, kan 

vara att man får enskilt eller extra träning i liten grupp med resurslärare inom 

arbetslaget. (Lärare 2) 

Rektorerna i de olika kommunerna visar dock på helt olika tänk i organisationen. Ena rektorn 

menar att man kan sätta in resurser i klasserna åt dem eleverna i den mån det går samt att man 

kan underlätta och nivågruppera eleverna så de kan få den hjälp och stöttning de behöver, 

både av läraren och andra elever. I andra kommunen arbetar de istället med ett så kallat 

tvålärarsystem där de försöker undvika att sätta in resurser i klassen då de hellre tar vara på 

den personaltillgång de har i klassrummet.  

Hjälpmedel och resurs. Resurs kan ju tänkas individuellt men också tänkas i 

grupp. I mån av både kompetens men också hur man stöttar varandra. Och 

också att man gud förbjude, nivågrupperar barnen. Men det måste man ju 

nästan göra i mångt och mycket, för man måste ju kunna anpassa så man 

tränar rätt saker. (Rektor 1) 

 

En lärare i förskoleklass följde med upp i årskurs ett, och komplettera med 

den andra undervisande pedagogen för vi har tvålärarsystem här på skolan. 

Så det är alltid två lärare undervisande i klassen. Och då när man tog emot 

ifrån förskoleklassen, då var det ju en som visste redan vad dem hade gjort i 

både matte och svenska och man kunde liksom bara fylla på med 

undervisningen och med dem arbetssätt som varit framgångsrika i 

förskoleklassen. (Rektor 2) 
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5.3.2 Jämförelse mellan två olika yrkesroller 

De skillnader som uppstår när det gäller anpassningar i klassrumsundervisningen och som 

skiljer sig mellan hur de olika yrkesrollerna tänker är att lärarna försöker utforma sin 

undervisning så att den ska kunna anpassas efter olika nivåer och därmed fungera för alla 

elever, men även att man anpassar med material och hjälpmedel efter de individer som 

behöver extra anpassningar i klassrummet. De likheter som finns mellan lärarna är att fokuset 

för dem är just att få klassrumsundervisningen att fungera för samtliga elever.  

Man försöker tänka ut saker. Okej, det är liksom det här vi ska jobba med. 

Hur får vi med så alla kan göra det på sina nivå och vissa kanske inte alls ska 

göra det. Man försöker hitta nivåer i uppgiften så att det passar alla. Sen är vi 

mer eller mindre oftast två i klassrummet och det hjälper väldigt mycket. Vi 

har ett hjälpbord, det tycker barnen mycket om och känner att om jag 

behöver mycket hjälp då sitter jag där. (Lärare 1)  

 

Det går ofta åt väldigt mycket energi när man ska läsa om man har läs- och 

skrivsvårigheter så då kan man ju få hjälp med att behålla så mycket energi 

som möjligt genom att kanske få en enskild plats eller hörselkåpor, eller 

något annat som skärmar av så det blir lugnare när man ska läsa. Sen 

naturligtvis anpassade läromedel. Det behöver ju inte vara samma texter som 

alla läser. (Lärare 2) 

Det som är en likhet mellan rektorerna men som skiljer sig från lärarna är att rektorernas svar 

är utifrån en organisationsnivå där de köper in material som kan vara till hjälp för de som 

behöver anpassningar. Det som skiljer sig är dock att ena har låtit över mer ansvar till att köpa 

in material till lärarna som då kan användas till de individer som behöver, medan den andra 

rektorn istället köper in material som kan användas och vara bra för flera.  

 

De har ju lite fritt om de vill köpa in, eller om det är någonting som de ser 

inte finns, och det kan vara allt som material som kan vara bra i 

lästräningssyfte. Nu har vi ganska mycket saker, men att det är inte alltid 

texten som är avgörande eller just det som behövs, utan det kan vara mycket 
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runt omkring som eleven behöver. Så det är viktigt. (Rektor 1) 

 

Vi har samma bildstöd för schema, varning, dem bilder som vi har. Dem ser 

lika ut på alla ställen och det är ju för att våra nyanlända elever och elever 

med språkstörningar och alla dem svårigheter som man kan vara i, lätt ska 

kunna ta till sig. Man ska inte behöva fundera på vad katten betyder den här 

bilden då. Vi har haft ett försteläraruppdrag också som har utgått ifrån det 

som är en för en är bra för alla, en tillgänglig undervisningsmiljö, så att det 

är tydlighet, struktur, bildstöd, tecken som stöd där det behövs. Sen så 

kompletterar vi med IT-pedagogen, hjälpmedel som man kan ha. Det kan ju 

också vara ett hjälpmedel som är bra för alla till exempel en 

ljudutjämningsanläggning i en klass. (Rektor 2) 

 

5.3.3 Jämförelse av erfarenhet 

När det gäller val av anpassningar utifrån olika lång erfarenhet så visar resultaten på att ena 

läraren utformar och anpassar sin undervisning utifrån vad eleverna klarar av och har då valt 

att använda sig av olika uppgifter utifrån elevernas olika nivåer, för att alla eleverna ska känna 

att dem lyckas på sin nivå och då fortsätter sin utveckling. Detta är något som anpassats och 

fungerat i den klassen. Den andra läraren har däremot valt att utföra liknande uppgifter till 

eleverna, men att förstärka språket genom använde av bilder och upplevelser för att alla elever 

ska få samma chans att ta till sig alla ord och begrepp innan man ska skriva eller läsa om det 

under lektionen. Detta tyder på en skillnad mellan lärarna genom att ena individanpassar 

uppgifterna medan den andra utformar sin undervisning med extra tydlighet och stöd.  

Vi försöker tänka när det är just läs och skriv. När det är läs och när de ska 

läsa, då har vi ju dem här olika grupperna, så då är man ju på sin nivå. Sen är 

det ju kanske som det här grammatikpasset vi har. Då är det både läsa och 

skriva. Du måste kunna läsa arbetsbladet och skriva för att kunna jobba med 

det. Så det är inte alltid dem som har det allra svårast, dem som jobbar med 

det här sju steg. Då sitter dem och jobbar med sitt istället. För att kunna få en 

självkänsla och känna wow, jag lyckas. (Lärare 1) 
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En annan anpassning som oftast är bra, inte bara för den med läs- och 

skrivsvårigheter utan även för den som har till exempel en språkstörning 

eller som kanske är nyanländ i Sverige, det är ju att man har ett 

språkförstärkande arbetssätt där man utgår väldigt mycket från bilder, 

upplevelser, filmer, så att man har dränerats lite med de ord och begrepp som 

man behöver använda, innan man förväntas läsa om dem eller skriva om 

dem. (Lärare 2) 

En likhet som finns mellan rektorerna är att man försöker anpassa på annat sätt än att sätta in 

resurser i klasserna, genom att ena rektorn påvisar att lärarna kan själva och testar mycket på 

egen hand, och den andra rektorn arbetar utifrån tvålärarsystem där de försöker utnyttja de 

resurser att de då redan är två i klassrummet.  

Beroende på hur mycket tid varje lärare har så kan man ju lägga om man har 

tid över och lägga tid som resurs och kanske sitta och läsa med de eleverna 

som behöver det. Lärarna styr mycket själva och testar. De hittar så mycket 

själva, de är duktiga på läs och skriv. Men självklart, när vi ser att det är 

problematiskt då är det ju att fånga eleverna tidigt och då är ju 

specialpedagog inkopplat. (Rektor 1) 

 

Vi försöker sätta in det stöd som barnen är i behov utav, sen tror inte jag 

alltid att extra personer är det stöd som eleven behöver eftersom vi har den 

grundbemanning vi har med två pedagoger i klassrummet så försöker vi lösa 

det utifrån det.  (Rektor 2) 

 

5.3.4 Sammanfattning av anpassningar i klassrumsundervisningen 

för elever med läs- och skrivsvårigheter  

Några likheter som finns är att man försöker, i den mån det går att anpassa 

klassrumsundervisningen och det material som används under lektionerna för att därefter 

nivågruppera barnen för att de ska få den hjälp som just dem behöver. Någonting jag anser är 

extra intressant är resonemanget vid inköp av material, att snarare köpa in det som kan hjälpa 

och är bra för alla än något som kanske bara kan hjälpa någon enstaka.  
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6 Diskussion 

I det här kapitlet kommer resultaten från undersökningen och det empiriska material som 

framkommit att jämföras med tidigare forskning. Detta kommer förklaras utifrån de tidigare 

tre avsnitten i resultatet och kommer slutligen att sammanfattas.  

6.1 Sammanställning av resultat  

Syftet med undersökningen var att jämföra hur lärare och rektorer från två skilda kommuner 

med olika lång erfarenhet inom yrket planerar och anpassar sin undervisning utifrån läs-och 

skrivinlärning, förebyggande av läs- och skrivsvårigheter samt hur de anpassar sin 

klassrumsundervisning för de elever som redan är i läs- och skrivsvårigheter. Min 

undersökning uppfyllde sitt syfte då resultaten besvarade mina frågeställningar. De mest 

väsentliga resultaten som framkom var att det empiriska materialet pekar mot att all 

undervisning bör ske utifrån olika metoder, då alla elever lär sig på olika sätt och behöver 

därför lära sig läsa och skriva utifrån sina förutsättningar. Ett annat resultat som är av stor vikt 

är att det är av betydelse att man inom verksamheten jobbar förebyggande mot läs- och 

skrivsvårigheter för att i ett tidigt skede kunna upptäcka de elever som behöver stöd. Ett tredje 

resultat som besvarar mina frågeställningar är att rektorn styr till stor del organisationen och 

har skapat rutiner och handlingsplaner, för hur läs- och skrivutvecklingen ska gå till. Detta 

påverkar givetvis lärarens undervisning då denne anpassar efter rektorernas och kommunens 

olika riktlinjer och bestämmelser. Huvudresultaten som kom fram gällande anpassningar i 

klassrumsundervisningen är att det är ofta det sker anpassningar i form av nivågrupperingar i 

klassrummet, olika läromedel samt användande av bildstöd.  

6.2 Arbete med läs- och skrivinlärning 

Ett resultat som kom fram genom undersökningen som var extra intressant var att samtliga 

informanter menade på att det bör vara en varierad undervisning som består av en 

kombination av olika metoder för att nå ut till alla elever och kunna lära ut på olika sätt.  

Alatalo visar på likheter då hennes resultat lyfte att lärarna behöver kunna anpassa sin 

undervisning men också att eleverna ska få hjälp med avkodningen genom olika metoder 

(Alatalo, 2011, s. 85-86). Även Nielsen menar genom sina resultat på att det inte bara finns ett 
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sätt att undervisa på utan att alla elever lär sig på olika sätt och bör då få en varierad 

undervisning (Nielsen, 2005, s. 281). Något som skiljer sig åt är dock att Nielsen påpekar 

vikten av att eleverna får reda på varför denne ska lära sig (Nielsen, 2005, s. 276). Ett annat 

resultat som Nielsen fått fram är även att undervisningen måste intressera eleverna (Nielsen, 

2005, s. 276). Detta överensstämmer med mina resultat genom att undervisningen ska vara 

rolig, för att behålla intresset och nyfikenheten. Tjernberg har i sin undersökning fått 

resultaten om att man på ett systematiskt sätt bör använda sig av varierade metoder och 

arbetssätt. Det är även av stor betydelse att eleverna ständigt utmanas på sin nivå och att de 

får uppgifter på gränsen till vad de kan hantera (Tjernberg, 2013, s.182). Myrberg menar även 

han att de olika metoderna som bland annat Whole Language och Phonics är de mest 

framgångsrika vad gäller att arbeta förbyggande mot läs- och skrivsvårigheter (Myrberg, 

2003, s. 33).  Även Skolverket anser att lärarens val av metoder har en påverkan på elevens 

fortsatta läs- och skrivutveckling samt att läraren i sin undervisning bör lära ut olika 

lässtrategier (Skolverket, 2016, s. 9). Alatalo kom fram till att det dessutom krävs både 

didaktiska och pedagogiska kunskaper för att kunna möta eleverna och för att kunna 

synliggöra deras lärande (Alatalo, 2011, s.187). Tjernberg lyfter i sitt resultat att 

skolledningen är en väsentlig del vid prioritering av skolans pedagogiska arbete med läsning 

och skrivning (Tjernberg, 2013, s. 23). Hon menar vidare att det är viktigt att skolledningen är 

insatta i det pedagogiska arbetet för att kunna främja ett gott yrkeskunnande hos lärarna. För 

att detta ska ske behöver skolledningen vara delaktiga och skapa förutsättningar i 

verksamheten för att detta ska ske (Tjernberg, 2013, s. 229). Detta överensstämmer med mina 

resultat då rektorerna på skolorna är väldigt delaktiga i verksamheten genom att de samlar in 

informationen om hur det går för eleverna och är engagerade i att läs- och 

skrivundervisningen ska stötta alla elever och att lärarna därför bör använda sig av olika 

metoder, arbetssätt och hjälpmedel som bildstöd.  

6.3 Förbyggande arbete med läs- och skrivsvårigheter 

Ett resultat som framkom var att det är av stor betydelse att tidigt upptäcka de elever som 

visar tendenser på att få läs- och skrivsvårigheter, för att tidigt kunna stötta och sätta in 

åtgärder för dessa elever. Det är lärarens uppgift att bedöma och avgöra vilka som verkar 

utveckla svårigheter och inte kan ta till sig kunskap. Alatalo har i samband med sin 
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undersökning påvisat att det krävs vissa kunskaper för att upptäcka de elever som visar tecken 

på att få svårigheter (Alatalo, 2011, s. 188, 191). Även Nielsens resultat visade på att det är 

avgörande att upptäcka dessa elever för att undvika långsiktiga konsekvenser som kan leda till 

motsträvighet till läsning och skrivning, och då även påverka alla andra ämnen (Nielsen, 

2005, s. 92-93). För att kunna förebygga detta och upptäcka eleverna menar Nielsen på att det 

är lärarens uppgift att skapa de förutsättningar som krävs för att skapa goda miljöer för 

lärande och därmed kunna upptäcka dessa elever (Nielsen, 2005, s.93).  

6.4 Anpassningar i klassrumsundervisningen för elever med 

läs- och skrivsvårigheter  

Ett resultat som kom fram i undersökningen var att en av kommunerna har skapat en egen 

handlingsplan specifikt för hur man ska gå till väga vid läsning och skrivning i 

undervisningen. Men även att alla de hjälpmedel som de köper in till kommunen är sådant 

man anser kan hjälpa många elever. Detta överensstämmer med tidigare forskning då Alatalo 

kom fram till via sin undersökning att vissa skolor hade utformat program specifikt för 

läsundervisningen för att kunna stötta de elever som är i läs- och skrivsvårigheter (Alatalo, 

2011, s. 85-85). Även Karlson har lyft fram att lärarna bör använda sig av de extra 

anpassningar som är bra för en del, då de kan vara bra för alla, och då använda det i 

klassrumsundervisningen. Karlson menar på att alla kan gynnas av de anpassningarna samt att 

den stödstruktur som används i klassrummet tillsammans med den fysiska miljön i 

klassrummet då blir specifikt anpassad efter elevernas olika behov (Karlson, 2019).  

Nielsen har i tidigare forskning kommit fram till att eleverna lär sig genom olika sinnen och 

behöver då kunna ta till sig kunskaper på olika sätt (Nielsen, 2005, s. 93-94). Tjernberg har 

också kommit fram till att det är av stor vikt att kunna utreda elevernas svårigheter i grunden 

för att kunna ge eleverna just den stöttning de behöver (Tjernberg, 2013, s. 182). Hon lyfter 

också att individualisering är en väsentlig del vid anpassningar då läraren tar reda på 

elevernas intressen, behov och förkunskaper för att sedan kunna anpassa undervisningen och 

den pedagogiska miljön (Tjernberg, 2013, s. 54).  
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6.5 Sammanfattning och avslutning  

Genom min undersökning har jag fått svar på mina frågeställningar. Eftersom man i lågstadiet 

lägger grunden till en god läs- och skrivförmåga anser jag därför att samtliga lärare som 

undervisar på lågstadiet bär ansvar för att eleverna ska utvecklas inom språket men även vara 

insatta i språkets betydelse för att lärande ska ske inom samtliga ämnen. Det krävs därför 

också ett samspel mellan rektor, lärarna och elevhälsoteamet för att få en fungerande 

verksamhet som främjar läs- och skrivsvårigheter och som anpassar efter elevernas olika 

behov. För att motverka läs- och skrivsvårigheter bör man arbeta mycket enligt strukturer för 

att underlätta för eleverna men även för att kunna upptäcka dem i ett tidigt skede.  

6.6 Vidare forskning  

Om man skulle forska vidare inom detta området kan det vara intressant att studera hur lärare 

på olika sätt undervisar specifikt i läsning och skrivning och sedan studera hur eleverna 

presterar på prov jämfört med lärarnas olika undervisning. Något annat som även går att 

forska vidare inom är vilken effekt de olika metoderna har på eleverna. Man skulle kunna 

studera en klass som fått lära sig genom exempelvis Whole Language och Phonics och 

jämföra med en klass som lärt sig via Bornholmsmodellen för att tydliggöra vilka för- och 

nackdelar som finns mellan de olika metoderna samt vilka framgångar som finns om man 

kombinerar dem.  
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Bilagor  

Bilaga 1: Informationsmejl till lärare med intervjufrågor.  
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Bilaga 2: Informationsmejl till rektor med intervjufrågor. 
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