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Abstract 
The goal of my study is to find out certain teacher´s perceptions of working methods in 

reading and writing exercises regarding certain individual student´s on the road to achieving 

better read and writing skills and preventing reading and writing difficulties. To find out this I 

have interviewed five separate teachers. These have all worked in groups with reading and 

writing exercises that achieved a higher bar on national exams in year three in Swedish for the 

spring of 2015. How did these teachers work? What was it that helped the students to prevail? 

How consciously did the teachers choose their working methods? When I have analyzed my 

results I used a social cultural perspective and choose the following concepts: the proximal 

development zone, scaffolding and artifacts. Summarizing shows results of teachers 

understanding students’ proximal development zones through varying working methods. They 

insist that it is important that all students feel that they are good enough and can develop 

according to their own conditions. Therefore it should be clear that all students’ work and 

train different subjects depending on their own personal situation and ability. Teachers use 

scaffolding support as expressions of support from more competent friends or teachers. With 

the help of artifacts, cultural tools, teachers affect children’s learning in different ways. 

Teachers talk about creating a secure environment in groups where all students´ feel like they 

are good enough and there to try new exercises. They also speaks about the importance of 

clarity, structure and order.  The results also reveals the teachers view on the special teachers 

roll in reading and writing exercises.  
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Sammanfattning 
Syftet med min studie är att undersöka några lärares uppfattningar angående arbetsformer, 

metoder i det tidiga läs- och skrivlärandet som ger stor måluppfyllelse och förebygger läs- och 

skrivsvårigheter hos den enskilda eleven.  

 

För att ta reda på detta har jag genomfört intervjuer med fem pedagoger. Dessa har alla arbetat 

med läs- och skrivundervisning i grupper som nådde hög måluppfyllelse på nationella prov i 

svenska årskurs 3 våren 2015. Hur arbetade dessa pedagoger? Vad var det som gjorde att 

eleverna lyckades? Hur medvetet valde pedagogerna arbetsformer och metoder?  

När jag analyserat mitt resultat har jag utgått från det sociokulturella perspektivet och valt 

begreppen; den proximala utvecklingszonen, scaffolding och artefakter. 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att pedagogerna uppfattar att de utgår från elevernas 

proximala utvecklingszon genom att variera arbetsformer och metoder. De menar att det är 

viktigt att alla elever känner att de duger som de är och får utvecklas utifrån sina egna 

förutsättningar. Därför ska det vara en självklarhet att alla elever arbetar med och tränar olika 

saker. Alla utifrån var de befinner sig i sin egen utveckling. Pedagogerna använder sig av 

scaffolding, stöttning, som kan ta sig uttryck som stöd från mer kompetenta kamrater eller 

från pedagoger. Med hjälp av artefakter, kulturella verktyg, påverkar pedagogerna elevernas 

olika lärande. Pedagogerna talar om att skapa trygghet i gruppen där alla elever ska känna att 

de duger och vågar pröva nya uppgifter. Man talar även om vikten av tydlighet, struktur och 

ordning. I resultatet framkommer även pedagogernas syn på speciallärarens roll i läs- och 

skrivundervisningen.  
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1 Inledning  

Anledning till att jag blev lärare grundar sig i ett stort intresse och en tro på människors egen 

kraft och förmåga. Under min grundutbildning under 80-talet lades ett stort fokus på en skola 

för alla och att möta elevers olikheter. Även min utbildning i Montessoripedagogik har gett en 

god grund att stå på. Trots detta kände jag att min kompetens var otillräcklig och fann ett 

behov av att utvecklas som pedagog. Mitt brinnande intresse för pedagogik och elever gjorde 

att jag startade studierna till speciallärare. Under stor del av denna utbildning har mina tankar 

kretsat kring skillnader mellan vanlig pedagogik och specialpedagogik. Att läsa Persson och 

Persson (2012) gav mig styrka att stå fast vid mina tankar att specialpedagogik hör hemma 

som en naturlig del i alla klassrum. Mycket av den litteratur vi tagit del av i 

speciallärarutbildningen har även gett mig en ökad insikt kring språkets betydelse och hur 

detta utvecklas i interaktion med andra. Att ta del av Janks (2010) tankar gjorde mig ytterst 

medveten om språkets betydelse för att verkligen bli en aktiv samhällsmedborgare i ett 

demokratiskt samhälle, vilket torde vara ett av skolans yttersta mål. Ordet literacy har på så 

sätt fått en innebörd. Denna medvetenhet har naturligtvis förstärkts av många andra så som; 

Gibbons (2006), Liberg (2006), Reichenberg (2011), Sahlström (2012), med flera. Det är min 

övertygelse att det grundläggande arbetet i klassrummet är av största vikt och att klasslärarens 

arbetsformer är av avgörande betydelse för att alla elever ska lyckas i skolan. Att lyckas i 

skolan kan ses som en friskfaktor för hela livet. God läs- och skrivförmåga är avgörande i 

skolans alla ämnen vilket gör att denna förmåga får en mycket stor betydelse för den enskilda 

elevens möjlighet att lyckas i skolarbetet och vidare i livet.  

 

När resultaten av den internationella undersökningen PISA 2012 (Skolverket, 2013) 

presenterades hade svenska elevers läsförståelseförmåga sjunkit under OECD:s genomsnitt. 

Att ett lands medborgare har god läs- och skrivförmåga har stor betydelse för landets framtid 

syns tydligt på det mediala genomslag som liknade undersökningar får. Att mäta skolresultat 

har blivit viktigare för var år och medier gör stora rubriker av den katastrofala utveckling som 

syns i svensk skola. Dagligen presenteras i media olika lösningar för att höja skolans resultat. 

Politiskt har skolan blivit en viktig fråga. Skolverket och Skolinspektionen har därmed fått ett 

flertal uppdrag från Utbildningsdepartementet (2013) som alla syftar till att höja 

måluppfyllelsen i svenska skolan. Den senaste rapporten från Skolinspektionen (2016) 

behandlar läs- och skrivundervisningen. Inspektionen konstaterar att det hänt en del i 

undervisningen sedan deras senaste rapport, men att kvalitén varierar stort mellan skolor och 

mellan lärare. Sammanfattningsvis beskriver Skolinspektionen ett antal utvecklingsområden. 

Alla områden rör lärarens aktiva arbete med eleverna. Som en nationell åtgärd presenterade 

Skolverket (2015a) satsningen läslyftet. Syftet är att genom kollegialt lärande, ge lärarna 

större kompetens och därmed höja kvalitén på undervisningen för att på så sätt öka elevers 

läsförståelse och skrivförmåga. 

 

Inom skolan arbetar dock en mängd duktiga pedagoger som lyckas med god måluppfyllelse 

vad gäller läs- och skrivförmåga tillsammans med sina elever. Dessa goda pedagoger väcker 

min nyfikenhet. Hur arbetar de? Vad är det som gör att eleverna lyckas? Hur medvetet väljer 

pedagogerna arbetsformer och metoder?  
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1.1 Syfte 
Syftet med min studie är att undersöka några lärares uppfattningar angående arbetsformer, 

metoder i det tidiga läs- och skrivlärandet som ger stor måluppfyllelse och förebygger läs- och 

skrivsvårigheter hos den enskilda eleven.   

1.2 Frågeställningar 
* Vilka uppfattningar har lärarna angående arbetsformer, metoder som ger stor måluppfyllelse 

vad gäller läs- och skrivförmåga i år 3?  

 

* Vilka uppfattningar har lärarna angående vad som undervisningsmässigt förebygger läs- och 

skrivsvårigheter för den enskilda eleven?  

 

* Vilka uppfattningar har lärarna angående hur klassrumsmiljön påverkar elevernas lärande 

vad gäller läs- och skrivförmåga?  
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2. Bakgrund 
 

I detta avsnitt presenteras de styrdokument som ligger till grund för undervisningen. Därefter 

presenters en kort historik vad gäller läs- och skrivundervisningen i Sverige samt något av 

aktuell forskning och publicerad litteratur som rör den samma.  

 

2.1 Styrdokument 
Styrdokument för utbildningsverksamhet är skollag, internationella förpliktelser, 

skolformsförordningarna, läroplanerna, ämnes- och kursplanerna samt arbetsmiljölagen 

(Erdis, 2011). Som tjänsteman är mitt uppdrag att följa de styrdokument som är demokratiskt 

beslutade för vår verksamhet. Då en lag i juridisk mening är det som styr över övriga 

dokument är Skollagen (SFS 2010:800) det mest betydande dokumentet.  

2.1.1 Skollagen  
Skollagens portalparagraf, 1 kap. 4 § innehåller grunden för all verksamhet inom 

utbildningsverksamheten. I denna paragraf är själva syftet med utbildningen allmänt 

formulerat.   
Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper 

och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att 

lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska 

hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de 

utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. (SFS 2010:800, 1 kap. 4 §)  

 

De allmänt formulerade syftena i portalparagrafen är tänkta som grund för tolkning av andra 

bestämmelser (Erdis, 2011). Det innebär att utbildningen alltid ska ge varje elev det stöd och 

stimulans de är i behov av. Varje elev har en rättighet att få utvecklas så långt det är möjligt.  

2.1.2 Internationella förpliktelser 
Sverige har internationella förpliktelser när det gäller de mänskliga rättigheterna. Till dessa 

hör Mänskliga rättigheter - Konventionen om barnets rättigheter (Utbildningsdepartementet, 

2006) och Salamancadeklarationen och Salamanca +10 (Svenska Unescorådet, 2006). En 

konvention är det starkaste internationella dokumentet där de länder som skriver under 

förväntas göra överenskommelsen till lag, medan en deklaration mer kan ses som en åsikt, 

viljeyttring, något att sträva mot (Svenska Unescorådet, 2006). 

 

Barnkonventionen (Utbildningsdepartementet, 2006) ratificerades av Sverige 1990, vilket in-

nebär att Sverige förbundit sig folkrättsligt att följa denna. Efter påtryckningar från FN:s barn-

rättskommitté har Regeringskansliet (2015) startat ett arbete för att göra konventionen till lag 

och hoppas kunna genomföra detta under 2016. Alla artiklar i konventionen är viktiga men det 

finns dock fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas i frågor som rör barn: att alla 

barn har samma rättigheter och lika värde (artikel 2), att barnets bästa ska beaktas vid alla be-

slut (artikel 3), att alla barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6), att alla barn har rätt att 

säga sin mening och få den respekterad (artikel 12). I artikel 29 skrivs om rätten till utbildning 

samt att denna ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter utifrån personliga förutsätt-

ningar.  
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Salamanca deklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) behandlar bl.a. principer, inriktning 

och praxis vid undervisning av elever i behov av särskilt stöd. Här uttrycks att skolor ska 

sträva efter att använda en pedagogik som sätter barnet i centrum, tillgodoser dess behov samt 

ger eleven möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.  

2.1.3 Läroplan 
I övergripande mål och riktlinjer i Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 

2011 (Skolverket, 2011), som jag hädanefter skriver som Lgr 11, anges inriktningen för 

skolans arbete. Här står skrivet att arbetet ska präglas av ett demokratiskt förhållningssätt, 

hänsyn ska tas till varje individs förutsättningar så att denna stimuleras och utvecklar hela sin 

förmåga. Skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av stöd, samt ansvara för att 

varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt i både tal och skrift.  

2.1.4 Kursplan 
Syftet med undervisningen i ämnet svenska beskrivs i Lgr 11 (Skolverket, 2011). Eleven ska 

utveckla kunskaper i och om det svenska språket. Vikten av ett rikt språk utrycks i 

inledningen:  
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket 

utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och 

tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett 

samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. (Skolverket, 2011, s. 223) 

 

I kursplanen definieras språk som läsa, skriva, tala, lyssna och samtala. Varje elev ska ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att utrycka sig i tal och skrift. 

 

Sammanfattningsvis finns således barns rätt till utbildning, att utvecklas så långt som möjligt 

samt få tillgodosett sitt behov av stöd, i samtliga styrdokument.  

 

2.2 Historik.  
Sett ur ett historiskt perspektiv har skolan alltid varit viktig för samhället. Bartholdsson 

(2008) menar att skolan formar samhället och bidrar till samhällsprocesser samtidigt som 

skolan medverkar i att forma sig själv och samhället. Redan i det antika Grekland insåg man 

att om demokratin skulle fungera behövde invånarna ha viss allmänbildning. Därför inrättade 

man skolor, även om det då endast rörde sig om en liten del utav befolkningen. Baskunskaper 

så som att läsa, skriva och räkna blev viktiga men även kunskap om hur demokratin 

fungerade. Detta för att befolkningen skulle kunna delta, rösta och fatta beslut i frågor som 

rörde det gemensamma samhället.  

 

Lundgren (2012) beskriver den moderna skolans framväxt från medeltidens folkundervisning, 

vilken kyrkan ansvarade för. Han menar att reformationen var den viktigaste anledningen till 

att läsandet spreds till folket. När folkskolereformen antogs 1842 kunde de flesta medborgare 

redan läsa. Hedström (2009) beskriver hur flera nya metoder gällande läs- och skrivinlärning 

kom till Sverige under andra halvan av 1800-talet. Från Tyskland kom ljudmetoden, syntetisk 

metod. Denna metod blev allmänt rådande och benämns av Liberg (2006) som traditionell läs- 

och skrivinlärning.  
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Hedström (2009) beskriver vidare hur det på 1970-talet kom en ny inlärningsmetod: LTG-

metoden (Läsning på talets grund), analytisk metod. Det ledde till en debatt om de två 

inlärningsmetoderna. Var syntetisk metod eller analytisk metod mest lämplig att använda för 

den första läsundervisningen? Ulrika Leimar (Leimar, 1978) som skapade LTG-metoden, 

omarbetade den senare och menade att inom LTG-metoden måste även det bästa inom 

ljudmetoden tas tillvara. Under slutet av 1900-talet fortsatte denna debatt som av Liberg och 

Säljö (2012) beskrivs som hetsig och gick under namnet Läskriget.  

 

Med hjälp av ekonomiskt stöd av Skolverket, SCIRA (Swedish Council of International Rea-

ding Association), Dyslexistiftelsen och Dyslexiföreningen genomfördes under början av 

2000-talet Konsensusprojektet (Myrberg, 2003). Under ledning av professor Myrberg syftade 

projektet till att lyfta fram sådant som enade svenska forskare gällande läs- och skrivundervis-

ning. I rapporten (Myrberg, 2003) betonar forskarna att metoden inte har så stor betydelse. 

Däremot är strukturerad undervisning samt en skicklig lärare som behärskar olika metoder 

och anpassar dessa efter elevens behov viktigast för lyckat läs- och skrivlärande.  

 

Liberg och Säljö (2012) beskriver hur internationella undersökningar som till exempel PIRLS 

(Progress in International Reading Literacy Study) och PISA (Programme for International 

Student Assessment) blev vanliga och fick stort medialt genomslag under 1990-talet och hur 

dessa påverkade skolpolitiken. Westlund (2009) redovisar hur svenska elevers resultat i 

läsförståelse i internationella jämförelser har utvecklats över tid. PIRLS 2005 visade att 

svensk skola var ganska bra på att lära elever att läsa. Den internationella PISA-studien som 

presenterades i december 2010 visade däremot att svenska femtonåringar fått allt sämre 

kunskaper i läsförståelse under 2000-talet. Politiskt blev det därför viktigt att kunskap spreds 

till lärare om vad som bildar läsförståelse och hur den bäst kan utvecklas för alla elever 

genom hela skoltiden. När PIRLS 2011 presenterats gav Skolverket i uppdrag åt två svenska 

läsforskare, Caroline Liberg och Åsa af Geijerstam, att skriva en rapport (Liberg & af 

Geijerstam, 2012) och analysera den rådande synen på läsförmåga. De menar i rapporten att 

följande aspekter på läsförmåga idag betonas:  

 
- att kunna läsa av 

- att förstå innehållet i en text såväl på ytan som på djupet 

- att kunna använda och vara intresserad av innehållet i en text på olika sätt beroende på 

sammanhanget för läsandet och syftet med texten och läsandet 

- att se på en text med kritisk blick, när det gäller framförallt dess sammanhang, funktion, innehåll 

och form, samt kunna se hur dessa förhåller sig till varandra och att förändringar i exempelvis 

form förändrar innehåll, funktion osv. (Ibid, s.12) 

 

Liberg och af Geijerstam konstaterar dock att vikten av att knäcka skriftspråkets kod, se 

sambandet mellan ljud och bokstav, är och förblir en nödvändig grund.  
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2.3 Aktuell forskning 
I sin rapport studerar och analyserar Liberg och af Geijerstam (2012) både internationell och 

nationell forskning för att på så sätt vidga innebörden av vad läsförmåga kan betyda och 

innebära. Mc Laughlin (2012) använder sig av samma metod, att sammanställa och analysera 

en rad internationella forskningsresultat. Hon presenterar i sin artikel 10 punkter som ”något 

alla lärare behöver veta”, och som leder fram till god läs- och skrivförmåga hos alla elever. 

Bland annat menar hon att motivation är en nyckelfaktor vilket gör att varje lärare behöver 

finna den enskilda elevens intressen och kunskapsnivå för att nå framgång. En annan viktig 

faktor är tillgången till olika sorters texter i klassrummet och att läraren är en modell för 

läsandet. Läraren behöver var kunnig och väl insatt i olika lässtrategier och kompensatoriska 

hjälpmedel för att kunna möta varje elev. Formativ bedömning i det dagliga arbetet i 

klassrummet med tydliggörande av innehåll och struktur av lärandet ser hon även som 

framgångsfaktorer.  

 

Att fokusera på framgångsfaktorer är ett tema Tjernberg (2011) valde för sin studie. Studien är 

praxisorienterad där datainsamlingen främst skett genom klassrumsobservationer och 

reflekterande samtal med lärarna. Tjernberg följde arbetet i fyra låg- och mellanstadieklasser 

under två år. Att studien är genomförd under så pass lång tid och förankrad i skolvardagen är 

dess styrka och säkert en bidragande orsak till att den blivit mycket uppmärksammad i 

Sverige. Som specialpedagog var en av Tjerbergs (2013) frågeställningar om det finns 

moment i lärarnas undervisning som kan ses som förebyggande specialpedagogiska insatser.  I 

sin slutsats konstaterar Tjernberg att avgörande framgångsfaktorer är lärarens förmåga att 

använda, anpassa och variera olika metoder och arbetssätt efter elevens förutsättningar och 

behov. Detta kräver omfattande och specifik kunskap hos klassläraren men även 

specialpedagogisk kompetens inom arbetslaget. Tjernberg menar att det specialpedagogiska 

perspektivet tydliggörs genom att lärarna anpassar och variera undervisningen så att många 

förmågor får framträda och tränas. En framgångsfaktor är även tydlighet för eleverna av 

innehåll och struktur i lärandet. Alltså en samstämmighet med, redan nämnda, Mc Laughlins 

(2012) artikel.  

 

Enligt de finska forskarteamen Kiuru, m.fl. (2012a) och Kiuru, m.fl. (2012b) är betydelsen av 

struktur i undervisningen av stor vikt. Forskarna redogör för bakomliggande faktorer som 

tidigt påverkar elevers läs- och skrivlärande. Man konstaterar att en tydlig styrande och 

strukturerande roll som lärare, och även som förälder, är gynnsam för elevernas 

kompetensutveckling gällande stavning och läsning under de tidiga skolåren. Man konstaterar 

vidare att lärarens förhållningssätt i viss mån kan kompensera riskfaktorer i hemmet. 

Exempelvis kan elever från hem med låg utbildningsnivå och icke struktur kompenseras 

genom tydlighet och struktur i klassrummet. Enligt forskarna är det stödjande 

klassrumsklimatet en helt avgörande faktor för att lyckas i läs- och skrivlärandet. För att 

uppnå detta stödjande klimat har den enskilda läraren en mycket framträdande och avgörande 

roll.  

 

Ett annat finskt forskarteam som ägnat sig åt läsforskning leds av Lepola. I sin artikel söker 

Lepola m.fl. (2005) redogöra för sambandet mellan motivation, självbild, lärarens 

förväntningar samt resultat i läsförmåga och matematik. Forskarna följde 139 finskspråkiga 

barn från 5 års ålder till andra klass. Tre olika typer av elever identifierades: de 

uppgiftsorienterade, de som sökte vuxenstöd och hjälp, och de avvisande som visade ovilja att 

genomföra uppgifter. Forskarna visar att de uppgiftsorienterande är de som utvecklar bäst 
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läsförståelse. De är elever med motivation och självkänsla att övervinna svårigheter och 

utmaningar. I sin diskussion framhåller forskarna vikten av att finna elevens inre motivation. 

Lärarens roll är att finna uppgifter som upplevs som meningsfulla för eleven. Med en inre 

motivation drivs eleven av en egen vilja att ta sig an svårigheter och motgångar.  

 

Den utvidgade synen på läsförmåga är något Schmidt och Gustavsson (2011) tar fasta på. De 

utgår ifrån Heaths studie från 1983. Heaths genomförde en longitudinell studie under nio år i 

två olika samhällen i USA där hon studerade sambandet mellan levnadsvillkor, språk och 

skolresultat. Denna studie har blivit klassisk. Med utgångspunkt i studien vill Schmidt och 

Gustavsson beskriva utvecklingen inom området literacy i det föränderliga samhälle vi lever i 

idag. De utgår från att läsande och skrivande är meningsskapande processer i en social 

praktik. I sin artikel poängterar de vikten av motivation. De framhåller vikten av att se läsande 

och skrivande som ett meningsskapande och visar hur detta har förändrats över tid då vi i 

dagens informationssamhälle ställs inför stora utmaningar att kunna tolka och värdera den 

information som ständigt flödar.  

 

Snowling och Hulme (2011) menar att många barn med lässvårigheter kräver 

individualiserade strategier och att det är lärarens profession att finna dessa. Dock framhåller 

de att det finns betydande bevis för att tidigt arbete med fonologisk medvetenhet och 

strukturerat arbete för utökat ordförråd kan lindra elevers avkodningssvårigheter och senare 

lässvårigheter. De anser att många insatser ute i skolorna idag saknar evidens och att det är 

nödvändigt att lärarna vägleds i vad som verkligen fungerar för elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Snowling och Hulme menar vidare att många av de teorier vi har idag är 

ofullständiga men är ändå bättre än att inte ha någon teori alls. De menar att teori måste 

förbindas med praktik för att därmed kunna leda fram till konkreta rekommendationer i 

undervisningen.  

 

Att lärare behöver mer kunskap är något Fouganthine (2012) beskriver i sin avhandling. Hon 

menar att många lärare uppmärksammar att elever har läs- och skrivsvårigheter men inte har 

kunskap att gå vidare. Hon följde 30 elever med dyslexi genom grundskolan och upp i 

vuxenlivet och konstaterar att de fick dåligt stöd i skolan vilket ledde till att de inte lyckats så 

bra som de kunde ha gjort. Hon framhåller att specialpedagogiken i svenska skolan måste 

utvecklas. Det är ytterst viktigt att speciallärare har kunskap att kartlägga, definiera och 

särskilja svårigheter. Skillnaden är att dyslexi är ett kognitivt språkbiologiskt handikapp som 

aldrig går bort. Det går att lära sig läsa och skriva väldigt bra om man har dyslexi men då 

krävs tydlighet, struktur och överinlärning. Om man har dyslexi så finns det vissa strategier 

att använda sig av för att inlärningen inte ska bli oöverstiglig. Därför menar Fouganthine 

(2010) att det behövs evidensbaserade metoder, åtgärder som är prövade och som 

fungerar. Men för den som inte har dyslexi, utan endast läs- och skrivsvårigheter, är det 

träning som gäller och ofta övervinns då problemen.  

 

Även Morris (2015) argumenterar för att stärka lärares kompetens och skicklighet vad gäller 

det första läs- och skrivlärandet. Han framför tre saker som alla skolor behöver göra för att 

förhindra att elever får svårigheter med sin läsning och skrivning. Förutom att stärka lärarnas 

kompetens argumenterar han för att arbeta aktivt med fonologisk medvetenhet i ett 

meningsfullt sammanhang och att ha rik tillgång till nybörjartexter. Dessa texter ska finnas i 

olika nivåer och med systematisk stegrad svårighetsgrad.  
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Att läsa, läsa och läsa är något som Miller (2012) betonar som något oerhört viktigt och 

grundläggande för att utveckla en god läs- och skrivförmåga. För att detta läsande ska ske 

måste lust och motivation väckas hos eleven. Lärarens utmaning är att skapa en miljö som 

uppmuntrar och stimulerar läsandet. Tillgången på intressanta texter, spännande berättelser, 

meningsfulla och utmanade böcker är lika avgörande som att tid avsätts för läsning varje dag. 

Hon framhåller lärarens roll att presentera olika texter på ett inspirerande sätt som väsentligt 

för att väcka motivationen hos eleven. Att texten upplevs som meningsfull för eleven är 

viktigt vilket leder till att böckerna måste vara valda av eleven och att denne ges möjlighet att 

samtala och diskutera texten med kamrater och vuxen. 

  

Elever som får träna läsning utifrån en kombination av olika metoder under en intensiv period 

gör större framsteg än elever som endast tränar med en metod, visar forskning av Fälth 

(2013). Resultaten visar att en kombination av metoder var mest effektiv både när det gäller 

läshastighet, ordavkodning och stavningsförmåga. Dessutom ger det mer resultat med 

intensiva insatser komprimerade under en kort tid. Hon menar att lärare därför måste 

kombinera och alternera metoder för att hjälpa elever som har svårigheter med sin läsning. 

 

Att jämföra olika länders resultat av PIRLS (Progress in International Reading Literacy 

Study) och PISA (Programme for International Student Assessment) för att finna 

gemensamma åtgärder för att förbättra resultaten i läsförmåga finner Stancel-Piatak, 

Mirazchiyski och Desa (2013) vara svårt. Genom att studera tre olika Europeiska länder och 

jämföra resultat och åtgärder finner de att åtgärder i respektive land måste anpassas just till 

det berörda landets skolsystem. Författarna menar att varje land måste ta itu med sitt 

skolsystems speciella behov. Därför behövs djupgående analys i varje enskilt land. Dock 

framhålls att det på klassrumsnivå finns gemensamma faktorer som påverkar resultat i 

läsförmåga positivt. Några faktorer som nämns är struktur, inlärningsmiljön, att arbeta med 

heterogena elevgrupper, variation av arbetsformer och motivation.  

 

Det framkommer en samstämmighet i resultat vad gäller framgångsfaktorer i alla elevers läs- 

och skrivlärande. Dessa skulle kunna sammanfattas som: meningsskapande aktiviteter, 

tydlighet i struktur av undervisningen, variation av metoder och arbetssätt samt lärarens roll.  

 

2.4 Litteratur som beskriver läs- och skrivundervisning 
Det är nu över 100 år sedan Montessori presenterade sina pedagogiska tankar och idéer. Idéer 

som kan sammanfattas i orden: Följ barnet. Hennes grundidé var att kunskap kan förändra 

världen, på så sätt att när individer lär och socialiseras tillsammans ger detta fred på jorden 

(Montessori, 1992). Att anpassa material och ha en väl förberedd lärandemiljö är grunder i 

denna pedagogik. Utgångspunkten är att det ligger i den mänskliga naturen att ha en medfödd 

vilja att lära så mycket som möjligt. De vuxna har en viktig roll som vägvisare och stödjare 

(Lillard, 1995). I denna pedagogik tar man, med hjälp av sandpapperbokstäver och lösa 

bokstäver, tillvara 3-4-åringens naturliga intresse för bokstäver och text. Montessoris idéer, 

samt Vygotskijs (2001) syn på lek, teckning och lekskrivning, ligger till grund för dagens 

Emergent literacy, den term som beskriver elevens förberedelse inför att skaffa sig 

skriftspråklighet, enligt Trageton (2014). Trageton har använt dessa idéer för att bygga vidare 

till det som nu presenteras som ASL - att skriva sig till läsning. Westlund (2009) beskriver hur 
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lekskrivning och lekläsning under de första viktiga skolåren omvandlas till riktig skrivning 

och läsning. Hon ser som den allra viktigaste utgångspunkten att alla barn ska känna sig 

trygga i skolan. Skolmiljön ska utformas så att alla ska må bra och trivas. Hon framhåller att 

alla elever gynnas av struktur, ramar och en genomtänkt undervisning. Ett bra 

klassrumsklimat kännetecknas bland annat av att alla elever deltar i gemensamma aktiviteter, 

det kollektiva lärandet sker i dialog där alla deltar, man högläser ofta tillsammans, eleverna 

uppmuntras till livliga diskussioner och klassrummet präglas av samarbete.  

Motivationen är drivkraften för hela skriv- och läsprocessen och ger skrivlust och läsglädje. 

Att uttrycka sig muntligt och skriftligt med digitala skrivverktyg i det offentliga rummet leder 

till yttrandefrihet för de barn som ska växa upp i ett demokratiskt samhälle anser Trageton 

(2014). Att motivationen är drivkraften anser även Scherp. Ska vi nå ökat resultat behöver vi 

stärka elevernas inre motivation och lärglädje så att dessa blir drivkraften i deras lärande. Han 

menar att det både finns belägg för detta i forskning och i över 100 000 år av samlad beprövad 

erfarenhet (Scherp, 2014). Även Westlund (2009) framhåller motivation som en viktig faktor i 

det första läs- och skrivlärandet. Hon presenterar en rad olika motiverande 

klassrumsaktiviteter så som; rikligt användande av varierat läsmaterial, öppna 

problembaserade frågor, högläsning och mycket tid till gemensamma diskussioner.  

Liberg (2006) tydliggör vad som är centralt för elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Hon 

menar att lärogången för effektivt läsande och skrivande påminner mycket starkt om 

talspråkslärandet. Hon beskriver hur det lilla barnet utvecklar sitt språk från att bestå av ett 

ord till att bli meningar. I interaktionen med en redan läs- och skriv kunnig person får barnet 

stifta bekantskap med och så småningom lära sig de grundläggande principerna för att kunna 

hantera vår alfabetiska skrift. Hon ger exempel på där barn och vuxen samspelar och 

interagerar med varandra. Den vuxne är en medveten person som leder barnet framåt och tar 

tillvara den inneboende viljan att lära och förstå. Liberg beskriver en tal-, skriv- och 

läsutveckling som sker i ett nära samarbete mellan vuxen och barn. Vidare beskrivs hur barnet 

utvecklar sitt grammatiska skrivande och läsande. Det bygger på barnets upplevelser och 

erfarenheter av närmiljön och vardagsliv. Liberg menar att talspråkslärande och 

skriftspråkslärande går hand i hand och stödjer varandra. Därför hävdar hon att den 

traditionella läs- och skrivundervisningen favoriserar barn som kommer från hem där barnen 

redan tidigt kommit i kontakt med olika typer av läs- och skrivsammanhang. Även Tanner 

(föreläsning, 22 januari 2014) talar om att ta tillvara barnens språk och erfarenheter i skolan 

och gör en liknelse med att ”Vissa barns ryggsäckar hänger kvar i korridoren medan andra 

elevers ryggsäckar får följa med in i klassrummet”. De eleverna med ryggsäcken i korridoren 

hamnar utanför och efter i skolarbetet. Bergöö (2009) utvecklar dessa tankar kring skolans 

brist på tradition att ta fasta på och utveckla det kollektiva i barns kultur och erfarenheter. Hon 

menar att i det faktum att barn lär av varandra finns en viktig utgångspunkt för arbetet och för 

allas rätt att delta på lika villkor. En sådan gemenskap är omöjlig i ett alltför individualiserat 

och färdighetsinriktat arbete. Hon framför även att detta arbete är svårt då det kräver att 

läraren och organisationen ger tid och möjlighet till samtal och samarbete.  

 

Även Jönsson (2009) tar upp det kollektiva lärandet. Hon menar att efter själva läsinlärningen 

på de tidiga stadierna verkar det som om eleverna lämnas åt sig själva att utveckla sitt 

läsande/skrivande. Har de väl knäckt lilla koden lämnas de åt sitt öde. Jönsson använder lilla 

koden, som beteckning av själva avkodandet, men menar att stora koden, att kunna använda 

läsning och skrivning, är det verkligt viktiga. Hon menar att vi därför behöver ge eleverna 
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verktyg redan från start. Ett litet steg i taget mot ökad självständighet. Inför högre studier 

behöver de veta hur de ska göra, ha en fungerande studieteknik. Därför behöver eleverna 

interagera mer med varandra. Elever med olika kompetenser drar och utvecklar varandra. 

Diskussioner gör att eleverna får möjligheter att komma vidare.  Därför anser hon att 

heterogena grupper och en integrerad skola är viktig. 

 

Liberg (2006) menar att studie efter studie visar att förskolebarn som har problem med att tala 

om språket, med mycket stor sannolikhet kommer att få läs- och skrivsvårigheter, då många 

förkunskaper är nödvändiga för läs- och skrivundervisning. Brister i ordförråd och begrepp 

blir tydligt när eleven med stigande ålder förväntas utveckla sin text. Liberg går så långt att 

hon menar att vi i skolan skapar problem genom att använda metoder som tidigt tränar 

isolerade färdigheter, metoder hon kallar traditionell läs- och skrivundervisning. Barn som 

träffar på dessa metoder och som inte har förstått syftet med att lära sig att läsa och skriva får 

troligtvis läs- och skrivsvårigheter, istället för att lära sig i ett meningsfullt, naturligt socialt 

sammanhang. Därför beskriver Liberg hur språkrum kan skapas. Rika språkrum att vistas i för 

barnen. Det är på förskolan detta måste starta. Där behövs många vuxna som på ett aktivt, 

medvetet sätt kan interagera med barnen. Barn med behov behöver särskilt utrymme för 

språkstimulans och detta måste få utrymme även långt upp i skolåldern. 

 

Arnbak (2010) beskriver läsning som en aktiv meningssökande process. För att få utbyte av 

läsningen krävs ett komplicerat samspel mellan språkliga och kognitiva processer. Hon menar 

att det blir färre svaga läsare i klasserna om eleverna effektivt lär sig sambandet mellan 

bokstav och ljud samtidigt som de använder dem i ett sammanhang. Avkodning och 

språkförståelse, ordkunskap är grundläggande för en god läsförmåga. Även Westlund (2009) 

framhåller vikten av att försäkra sig om att alla elever i den tidiga undervisningen har förstått 

sambandet mellan språkljud och bokstav, hur man avkodar. Dock samverkar avkodning och 

förståelse när läsaren skapar mening i texten. Därför anser hon det viktigt att läsning alltid 

ingår i meningsfulla sammanhang. Läraren måste från början aktivt träna eleverna och visa 

hur förståelse och avkodning hänger ihop. Detta sker genom att läsa högt tillsammans med 

eleverna, det hon kallar tänka-högt-metoden. På detta sätt ger läraren eleverna stödstrukturer 

att använda för att komma vidare i sin läsning.   
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3. Teoretiska utgångspunkter.  
I mitt arbete har jag valt att utgå från ett sociokulturellt perspektiv. Detta perspektiv grundar 

sig i Vygotskijs (2001) tankar kring lärande och utveckling. Jag ska nedan beskriva detta 

perspektiv samt tydliggöra några centrala begrepp.  

3.1 Sociokulturellt perspektiv  
Säljö (2012) menar att det sociokulturella perspektivet på lärande handlar om hur människor 

utvecklar sina kulturella förmågor, så som att läsa, skriva, räkna och så vidare. Dessa 

förmågor som är så speciella för oss människor. För att tillägna oss dessa förmågor krävs 

någon form av undervisning.  

 

Vygotskij (2001) beskriver hur denna undervisning handlar om möten mellan olika begrepp. 

Elevens vardagliga begrepp konfronteras med mer vetenskapliga begrepp. I dessa möten har 

språket en avgörande roll. Han anser att det alltid är genom kommunikation och interaktion 

med andra som individen tillägnar sig kunskap och färdighet. Detta sker i samspel mellan den 

mer kompetente och den mindre kompetente.  

 

I detta samspel menar Säljö (2012) att språket har en särställning. Han beskriver vidare hur vi 

genom språket och kommunikation med andra formas till tänkande människor. Språket finns 

både för kommunikation med andra men även inom oss själva när vi tänker. Språk, menar 

Säljö, ska ses i ett vidare perspektiv till att omfatta bild, ljud, skrivet och talat språk, tecken, 

kroppsspråk med mera. Vidare framhåller Säljö (2012) att den sociokulturella traditionen är 

en social teori som visar hur människor samspelar och genom interaktion och kommunikation 

utvecklar lärande, kunskaper och erfarenheter. Det handlar om hur vi människor approprierar, 

tar till oss, medierade redskap.  

3.1.1 Mediering 
Begreppet mediering är ett av de centrala inom sociokulturellt perspektiv och förklaras av 

Säljö (2012) som att vi människor använder redskap eller verktyg för att förstå vår omvärld. 

För att förstå och analysera vår omvärld, tänker och kommunicerar vi människor. Vi använder 

oss då av språkliga redskap så som symboler, tecken eller teckensystem. Dessa språkliga 

redskap har alltid en kulturell historia, en sociogenes. De språkliga redskapen formas av 

traditioner och ser olika ut i olika kulturer. De ändras och utvecklas ständigt när generationer 

växlar och kulturer möts. Säljö beskriver vidare hur mediering även sker genom fysiska 

redskap. Det skulle t.ex. kunna vara en hantverkares speciella verktyg. Eftersom vi människor 

både tänker och utför handlingar är dessa båda aspekter sammankopplade och beroende av 

varandra. Säljö menar att inget åstadkoms om det inte finns både kunskap, reflektion och 

fysisk handling. Därför, menar han, att det inom den sociokulturella traditionen finns många 

företrädare som anser att det inte går att skilja de olika verktygen, språkliga och fysiska, åt 

och att det därför är mer lämpligt att tala om kulturella redskap. Dessa språkliga och fysiska 

verktyg, kulturella, benämns inom detta perspektiv som artefakter. I skolan kan vi till de 

språkliga artefakterna räkna bokstäver, siffror, ord och begrepp. Medan till de fysiska hör 

böcker, papper, penna, dator och så vidare. (Säljö, 2000).   

3.1.2 Den proximala utvecklingszonen 
Vygotskij (2001) menar att människan kan befinna sig i två olika utvecklingszoner. I den 

aktuella utvecklingszonen befinner sig människan när hon klarar av att använda redskap och 

lösa problem på egen hand. Ett av Vygotskijs mest bekanta begrepp; den närmaste proximala 
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utvecklingszonen, beskrivs av Säljö (2012) som det område där lärande är möjligt, som ligger 

lite över barnets egna förmågor. Utvecklingszonen skulle kunna beskrivas som en zon där 

människan är extra känslig, mottaglig för instruktioner och förklaringar. Det skulle även 

kunna förklaras som avståndet mellan vad en elev kan prestera ensam och utan stöd och vad 

eleven kan prestera under vuxens ledning eller i samarbete med mer kompetenta kamrater.  

3.1.3 Scaffolding  
Den form av stöd som behövs för att nå nästa utvecklingszon benämns ofta i pedagogiska 

sammanhang med det engelska begreppet scaffolding (sv. byggnadsställning). Utifrån den 

svenska översättningen blir det tydligt hur viktigt det är att innanför byggnadsställningen 

bygga en hållbar, självständig konstruktion som står klar när ställningen plockas bort. Säljö 

(2012) påpekar dock det viktiga i att den kunnige inte övertar hela arbetet. I pedagogens 

kompetens blir det viktigt att med känslighet leda eleven vidare mot en ökad självständighet 

och mot ett större ansvar för sitt egna lärande. Säljö menar att detta sociala samspel är en 

viktig princip inom det sociokulturella perspektivet.  

 

3.1.4 Begrepp att använda i analys 
I Lgr 11 (Skolverket, 2011) uttrycks vikten av att ge alla elever förutsättningar att utveckla ett 

rikt språk. Stor samstämmighet råder hos de aktuella forskare jag redovisat i denna studie, hur 

ett rikt språk utvecklas genom samspel och interaktion. Säljö (2012) menar att den 

sociokulturella traditionen är en social teori som visar hur människor samspelar och genom 

interaktion och kommunikation utvecklar lärande, kunskaper och erfarenheter. Han menar att i 

denna tradition har språket en avgörande roll. Därför föll mitt val av teoretisk utgångspunkt på 

sociokulturellt perspektiv och det är utifrån dessa grundtankar min studie är genomförd. 

 

För att få stöd i min analys valde jag begrepp från detta perspektiv; den proximala 

utvecklingszonen, scaffolding och artefakter. Dessa begrepp har hjälpt mig att få syn på och 

förstå det lärarna berättat för mig i intervjuerna. 

 

Den närmaste proximala utvecklingszonen använder jag för att få syn på hur lärarna upplever 

att deras arbetsformer och metoder svarar upp mot den enskilda elevens utvecklings nivå.  

 

Scaffolding använder jag för att få syn på hur lärarna upplever att deras arbetsformer och 

metoder har stöttat eleverna i deras utveckling.  

 

Artefakter har jag valt för att få syn på hur lärarna upplever att kulturella verktyg som 

klassrumsmiljön, möbler, böcker, skrivverktyg, med mera påverkar elevernas lärande.   
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4. Metodologisk ansats och val av metod  
Nedan följer en redogörelse av metodval för min studie, hur urvalet gjorts, själva 

genomförandet av studien, samt en presentation av informanter. 

4.1 Val av metod 
Syftet med min studie är att undersöka några lärares uppfattningar angående arbetsformer, 

metoder i det tidiga läs- och skrivlärandet som ger stor måluppfyllelse och förebygger läs- och 

skrivsvårigheter hos den enskilda eleven.   

 

Ahrne och Svensson (2013) menar att skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ metod 

främst är de olika sätten att arbeta fram och analysera data. De menar att olika 

datainsamlingsmetoder är bra för att ta reda på olika saker. Syftet i den här studien är att fånga 

några lärares tankar och uppfattningar. Ahrne och Svensson beskriver hur kvalitativa metoder 

ger forskaren mer direkt kännedom om själva forskningsområdet. De menar även att i 

kvalitativa metoder ges en större flexibilitet och att avståndet blir mindre mellan att intervjua 

eller läsa texter och analysera insamlat material. Med denna utgångspunkt blir mitt val av 

metod den kvalitativa forskningsintervjun. Ahrne och Svensson påpekar att en kombination av 

metoder ofta är nödvändig vid insamlandet av datamaterial.  

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är syftet med forskningsintervjuer att få kunskap om det 

undersökta. De beskriver samtalet som formen för all mänsklig samvaro. De menar att genom 

samtal delar vi människor känslor och erfarenheter. Vi lär känna varandra och kan dela 

kunskap. De beskriver vidare hur forskningsintervjun bygger på vardagssamtal men är ett 

professionellt samtal där skillnaden är att en intervju har en struktur och ett syfte. Ahrne och 

Eriksson-Zetterquist (2013) framhåller att det vare sig är möjligt eller ens önskvärt att försöka 

dra tydliga gränser mellan olika typer av intervjuer. De menar att en fördel med kvalitativa 

interjuver är att ordningen och själva frågorna kan anpassas utifrån situationen på ett helt 

annat sätt än med standardiserade frågeformulär. Frågeställningarna ska då vara öppna där 

innehållet kan varieras utifrån de svar som kommer under intervjun. Denna form av intervju 

beskrivs som en halvstrukturerad intervju. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att en 

halvstrukturerad intervju innebär att intervjun genomförs utifrån en guide med ett visst tema 

men att frågorna kan variera. Mitt val blir därför att använda mig av halvstrukturera intervju 

där min guide (bilaga 5) är mina forskningsfrågor. Utifrån vad som framkommer under 

samtalet anpassas ordningen på frågorna. Möjlighet finns även att lägga till frågor för att ge 

den intervjuade tillfälle att förtydliga, berätta mer och så vidare.  
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4.2 Urval 
Då mina frågeställningar specifikt rör hög måluppfyllelse, behövde jag finna grupper av 

elever med hög måluppfyllelse just avseende läs- och skrivförmåga. Därför studerade jag först 

siffror på Skolverkets databas, SIRIS (Skolverket, 2015b). Där letade jag efter hela klasser 

med goda resultat i läs- och skrivförmåga på Nationella prov i årskurs 3 (bilaga 1). Ett 

önskemål var att finna klasser där 100 % av eleverna nått alla mål i svenska/svenska som 

andraspråk. För att urvalet skulle bli hanterbart begränsade jag sökningen till skolor i mitt län. 

För att försäkra mig om att mitt urval verkligen är representativt utifrån mitt syfte behövde jag 

även veta att de som skulle svara på mina frågor verkligen är lärare som arbetat med de 

utvalda grupperna i förskoleklass eller år 1, där det tidiga läs- och skrivlärandet sker. Därför 

kontaktades respektive rektor på de utvalda skolorna via mejl (bilaga 2) där jag önskade 

kontakt med just de lärare som arbetat med dessa klasser för tre år sedan.  

 

4.3 Genomförande  
Att välja ut skolor med 100 % måluppfyllelse visade sig inte vara helt lätt då det var få som 

uppfyllde detta kriteriet. Nationella proven i svenska/svenska som andraspråk för årskurs 3 

omfattar fem delprov där varje resultat redovisas var för sig. Mina matematikkunskaper sattes 

på prov då jag fick räkna ihop resultaten på de olika delproven. Fem skolor hade 100 % 

måluppfyllelse och dessa var självklara att kontakta. Därefter valde jag ut ytterligare fem 

skolor med 98-99 % måluppfyllelse. Av de tio skolorna har åtta stycken kommunen som 

huvudman medan två skolor är friskolor.  

 

Därefter vidtog arbetet med att finna de olika skolornas kontaktuppgifter. Genom 

direktkontakt med respektive rektor försäkrade jag mig, dels om att rektor var medveten om 

mitt syfte, dels om att kunna nå lärare som uppfyllde mina kriterier. Via kommunernas 

hemsidor och Eniro fann jag nio adresser. Vad gäller en av skolorna var jag tvungen att först 

kontakta kommunkontoret för att få rätt adress direkt till rektor. Det inledande mejlet (bilaga 

2) skickades till de tio olika rektorerna i början av januari. Dagen efter anlände det första 

svaret från en rektor som avböjde deltagande. 

 

Medan jag inväntade svar från rektorer formulerade jag ett informations- och medgivandebrev 

att använda inför intervju med de utvalda lärarna (bilaga 3).Inom en vecka hade två rektorer 

svarat positivt och gav mejladresser direkt till de berörda lärarna. Jag kontaktade dessa lärare 

omgående via mejl (bilaga 4). Jag gjorde en kort förklaring av syftet med min studie, bad dem 

läsa bifogat brev och frågade om vi kunde boka tid för intervju. Efter en kort 

mejlkonversation var två intervjuer bokade.  

 

Min plan var att genomföra intervjuer med 4-5 olika lärare. Då veckorna blev till en månad, 

utan några fler svar, valde jag att skicka ytterligare ett mejl till de sju rektorer som ännu inte 

svarat. Tre av dessa svarade relativt snabbt vilket resulterade i ytterligare tre bokade 

intervjuer. Även till dessa pedagoger skickades mejl (bilaga 4) samt informations- och 

medgivandebrev (bilaga 3). 

 

Vid intervjutillfällena har jag besökt skolorna. Den berörda läraren och jag har suttit ensamma 

i klassrum eller ett avgränsat rum som varit bokat för oss. Ingen av gångerna har vi blivit 

avbrutna. Varje intervju har tagit mellan 40-60 minuter.  
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Alla intervjuer inleddes med att förklara syftet med studien. Därefter utgick jag från mina 

forskningsfrågor. Dessa har varit min intervjuguide (bilaga 5). Ordningen på frågorna blev 

något olika då det föll sig naturligt att förändra utifrån vad de intervjuade berättade. Jag valde 

att, i möjligaste mån, inte ställa ytterligare frågor utan endast be om förtydligande eller be 

informanterna berätta mer utifrån aktuell fråga. Min önskan har varit att pedagogernas egna 

berättande och beskrivande ska bli synligt och tydligt i intervjuerna.  

 

Intervjuerna spelades in med hjälp av Iphone röstmemofunktion. Detta möjliggjorde att jag 

kunnat spela upp samtalet hur många gånger som helst. Backa och gå framåt helt obehindrat. 

Samtalen genomfördes så att transkribering kunde ske samma dag då det för mig var viktigt 

att ha möjlighet att minnas kroppsspråk, minspel och så vidare. Detta antecknade jag på ett 

papper för hand medan själva transkriberingen skedde på dator.  

 

4.4 Bearbetning och analys 
Ahrne och Svensson (2013) beskriver hur analys och bearbetning påbörjas redan under 

insamlandet av det empiriska materialet. De menar att redan under intervjutillfället kan 

upplevelser och ingivelser framkomma hos forskaren. Vidare beskriver de hur bearbetningen 

sker under uppspelning av ljudinspelningar och under transkribering. Kvale och Brinkmann 

(2014) skriver att den vanligaste formen att samla material vid intervjuer är ljudinspelningar. 

De anser att detta är en fördel eftersom intervjuaren då kan koncentrera sig på själva samtalet. 

De beskriver vidare transkriberingen som ett sätt att överföra det muntliga berättandet till 

skriftligt berättande. Vid kvalitativ forskning är ett sätt att skapa trovärdighet att beskriva 

varje del noga, skapa transparens (Ahrne & Svensson, 2013). En sådan del är hur 

transkriberingen gått till. Jag valde att göra mina transkriberingar så nära inpå intervjutillfället 

som möjligt för att kunna minnas sådant som inte hörs, som till exempel miner och 

kroppsspråk. Jag lyssnade först igenom hela inspelningen. Därefter använde jag mig av 

röstmemo funktionen på Iphone vilket möjliggör att lyssna på varje liten del hur många 

gånger som helst. Jag strävade efter att återge det talade språket så ordagrant som möjligt. 

Dock ersattes talspråk med skriftspråk vi flera tillfällen för att få en mer lättläst text. Pauser 

och avbrutet tal markerades. De fem samtalen tog över 25 timmar att transkribera. Samtalen 

skrevs sedan ut i pappersform.  

 

Rennstam och Wästerfors (2013) poängterar vikten av att bli förtrogen med sitt material. 

Därför är det av vikt att ge denna del stort utrymme. Författarna menar att materialet bör läsas 

om och om igen och för varje gång ses som nytt. Mina utskrifter läste jag många gånger och 

jag lyssnade även på inspelningarna återigen för att försäkra mig om att jag inte missat något.  

 

Den vanligaste formen av intervjuanalys är enligt Kvale och Brinkmann (2014) en ad hoc av 

olika angreppssätt och tekniker för att skapa mening. I min analys använde jag det som 

författarna beskriver som: lägga märke till mönster, teman, se rimligheten och ställa samman 

för att se vad som hör ihop med vad. I mina intervjutexter letade jag först efter vad som hör 

ihop med mina frågeställningar. De olika avsnitten sammanförde jag sedan i datorns 

ordbehandlingsprogram till ny text där avsnitt som markerats tillhöra samma frågeställning 

hamnade tillsammans. Detta för att jag i min analys skulle försöka förstå vilka mönster, 

likheter och skillnader i uppfattningar informanterna har angående arbetsformer, metoder i 

läs- och skrivlärandet som ger stor måluppfyllelse och motverkar läs- och skrivsvårigheter hos 

den enskilda eleven.  
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Analysen måste alltid grundas i materialet poängterar Rennstam och Wästerfors (2013). I 

genomgången av mitt material upptäckte jag en stor svårighet i att skilja på arbetsformer och 

metoder. En svårighet som också påpekades av alla de intervjuade. Studiens frågeställningar 

skiljer heller inte dessa begrepp åt. Därför skrev jag tre dokument med rubrikerna: 

arbetsformer och metoder, miljön samt motverka svårigheter. Jag läste dem flera gånger innan 

jag återigen satte mig vi datorn. Med hjälp av sökfunktionen i Word letade jag upp ofta 

förekommande ord och begrepp. På så sätt blev det tydligt vilka och hur många som svarat på 

liknande sätt. Därefter skrevs dessa dokument ut.  

 

De tre utskrivna dokumenten analyserade jag därefter utifrån mina valda teoretiska begrepp: 

närmaste proximala utvecklingszon, scaffolding och artefakter. Med hjälp av färgpennor 

markerades i texten olika avsnitt som hör till de olika begreppen. Varje begrepp fick sin färg.  

 

4.5 Forskningsetiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2002) fastställer fyra etiska grundprinciper vilka jag följer i min studie.  

 

Informationskravet betyder enligt Kvale och Brinkmann (2014)  att de deltagande 

informanterna informeras om syftet med studien. De bör även informeras om studiens 

upplägg, risker och fördelar med att delta samt vart redovisningen av studien kommer att 

finnas tillgänglig. För att uppfylla detta krav skickades ett informationsmejl (bilaga 2) med 

syfte och genomförande av studien samt presentation av mig själv till rektorer på de skolor 

som tagits fram efter studie på SIRIS (bilaga 1). Ytterligare ett informationsmejl med liknande 

innehåll formuleras för de lärare som tillfrågades om deltagande. Till detta mejl bifogades ett 

informationsbrev (bilaga 3). Detta för att informanten skulle få tillfälle att läsa igenom innan 

vi träffades. Detta gav dem även en möjlighet att avböja sitt deltagande på ett tidigt stadium.  

 

Samtyckeskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att forskaren inhämtar deltagarens 

samtycke att delta i studien. Detta samtycke ska vara skriftligt. För att uppfylla detta krav 

skickade jag med informationsmejlet ett bifogat medgivandebrev (bilaga 3). I brevet finns 

tydligt formulerat att deltagandet är helt frivilligt och när som helst kan avbrytas. Innan 

intervjun startade presenterade jag en utskriven samtyckesblankett för underskrift.  

 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter forskaren samlat in om enskild person endast får 

användas i den avsedda studien (Vetenskapsrådet, 2002). För att uppfylla detta krav 

informeras deltagarna innan intervjun om att allt som framkommer under samtalen endast 

kommer användas i min studie. Detta står även skrivet i mitt brev (bilaga 3). Efter avslutad 

studie kommer ljudfiler att raderas och övrigt empiriskt material att förstöras.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att de enskilda deltagarnas personuppgifter skyddas och att de 

lämnade uppgifterna inte blir tillgängliga för någon annan än forskaren (Vetenskapsrådet, 

2002). För att uppfylla detta krav kommer ingen av deltagarna eller skolorna i studien att 

namnges. Namn i transkriptioner anges med X. Inspelningar av intervjuer sparas bara under 

arbetets gång och kommer sedan att raderas. Detta gäller även de transkriberade samtalen 

samt annat empiriskt material.   
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4.6 Tillförlitlighet och giltighet  
Ahrne och Svensson (2013) beskriver de kvalitativa metodernas, så som intervjuer, 

observationer eller analyser, framväxt inom forskningen. De menar att dessa metoder ibland 

varit ifrågasatta då de inte anses kunna vara generaliserbara. De anser vidare att detta kan bero 

på att man inom forskningstraditionen ser reliabiliteten, tillförlitligheten, som hög när någon 

annan kan genomföra undersökningen och få samma resultat. Författarna menar att detta är ett 

dilemma inom den kvalitativa forskningen då den bygger på metoder som med svårighet kan 

vara helt objektiva. Validitet förklarar Kvale och Brinkmann (2014) med giltighet eller 

riktighet, har jag undersökt det jag avsåg, medan reliabilitet svarar på frågan om studien är 

gjord på ett tillförlitligt sätt. Reliabilitet och validitet, eller tillförlitlighet och giltighet, hör på 

så sätt ihop och utgör ett arbetes trovärdighet. Ahrne och Svensson (2013) betonar att 

trovärdigheten i en kvalitativ studie blir extra viktig. De menar att det finns flera sätt för 

forskaren att göra sin forskningsrapport trovärdig bland annat transparens, triangulering och 

återkoppling till fältet. I min text väljer jag fortsättningsvis att använda uttrycken 

tillförlitlighet och giltighet.  

 

I mitt arbete strävar jag efter stor transparens, genomskinlighet. Min strävan är att läsaren i 

texten, tydligt ska förstå mina tankar bakom studien. Jag har även beskrivit själva 

genomförandet av studien så noggrant jag kunnat. Jag vill tydligt visa mina val av teoretiskt 

perspektiv och begrepp. För att ytterligare försäkra mig om min studies tillförlitlighet har jag 

så noga jag kan analyserat och bearbetat mitt empiriska material, vilket jag strävat efter att 

presentera för läsaren.  

 

För att försäkra sig om giltigheten i en studie kan man som forskare ställa sig frågan: har jag 

undersökt det jag avsåg att undersöka? (Kvale & Brinkmann, 2014). Jag har tydligt valt 

personerna som intervjuats utifrån kriterierna att de skulle ha arbetat aktivt med läs- och 

skrivundervisning i de grupper som nådde hög måluppfyllelse i läs- och skrivförmåga i 

årskurs 3 våren 2015. Mina forskningsfrågor har varit grunden i alla intervjuer. Min strävan är 

att de intervjuades röster ska höras i resultatet vilket gör att jag använder många citat från 

mina transkriberingar. Jag har även försökt att så tydligt som möjligt besvara mina 

frågeställningar i resultat- och analysdelen. Här betonas att det just är dessa fem lärares 

upplevelser som redovisas. Detta anser jag stärker trovärdigheten i min studie.  

 

4.7 Presentation av informanter 
De fem lärare jag intervjuat arbetar alla inom grundskolan och arbetade med läs- och 

skrivlärande i de utvalda skolorna för tre år sedan. Med hänvisning till Konfidentialitetskravet 

har jag valt att använda fiktiva namn. I presentationen presenterar jag deras utbildning samt 

antalet år de arbetat som lärare.  

Anita är utbildad fritidspedagog, grundskollärare F-6 och har arbetat i 12 år.  

Berit är utbildad förskollärare, grundskollärare F-6, under utbildning till specialpedagog och 

har arbetat i 18 år.  

Cissi är utbildad grundskollärare F-6 och har arbetat i 16 år.  

Doris utbildad grundskollärare, under utbildning till speciallärare och har arbetat i 18 år.  

Eva utbildad lågstadielärare och har arbetat i 31 år.  
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5. Resultat 
Syftet med min studie är att undersöka några lärares uppfattningar angående arbetsformer, 

metoder i det tidiga läs- och skrivlärandet som ger stor måluppfyllelse och förebygger läs- och 

skrivsvårigheter hos den enskilda eleven. Nedan kommer resultatet att redovisas under tre 

rubriker som utgår från mina forskningsfrågor: arbetsformer och metoder, miljön, samt att 

motverka läs- och skrivsvårigheter.  

Därefter följer en sammanfattande analys utifrån de teoretiska begreppen: proximal 

utvecklingszon, scaffolding och artefakter. 

5.1 Arbetsformer och metoder 
Alla informanter beskriver arbetsformer och metoder som en enhet. De ser en svårighet i att 

skilja dessa begrepp åt. Doris uttrycker det: 

 
Jag vet inte riktigt hur jag ska skilja på arbetsformer och metoder. Jag väver in det i varandra. Så 

får du sortera in det som du anser är metod eller arbetsform. (Doris) 

Ingen av de tillfrågade anser att de arbetar utifrån en metod utan uttrycker snarare att de 

använder väldigt många. Fyra av informanterna uttrycker att de använder olika metoder till 

olika elever. De menar att en metod inte kan användas rakt av då eleverna är så olika och 

därmed lär sig på olika sätt.  

 
Jag är ju lite rädd att fastna i en metod. För jag tänker, det är ju en balansgång det där med 

metoder och sätt och individanpassning. För det finns ju ingen metod som passar alla. Så är vi ju 

inte funtade riktigt. Så har vi ju det inte i verkliga livet heller. Att alla gör samma sak. (Berit) 

Eva tycker att de använt alla metoder som finns. Allt från Witting till Kiwi. Hon nämner LTG 

(läsning på talets grund), helordsmetoden, stavelser och fonem. Hon anser att många metoder 

är lika men har fått olika namn samt att under hennes över trettio år i skolan har flera metoder 

kommit och gått. Flera metoder har återkommit men under nya namn. Hon återkommer flera 

gånger till att det viktiga är att pedagogen vet vad den gör och varför.  

 
Att man är kompetent helt enkelt. Att man vet vilka arbetsmetoder man gör och varför. Är det 

avkodning då vet man hur man jobbar med det. Är det läsförståelse då gör man det. Är det läsning 

genom skrivande då gör vi det. Men när vi har planerat har vi nog haft fokus, vad är det vi ska 

träna nu med läsningen. Är det avkodning vi behöver träna eller detta? När gör vi vad. (Eva) 

Samtliga deltagare uttrycker, på olika sätt, vikten av att eleverna ska känna trygghet och vara 

accepterade i gruppen. De menar att detta är grunden för all inlärning. Eleverna ska våga 

prova, våga misslyckas och veta att här kan jag få hjälp. Den sociala gemenskapen 

återkommer samtliga deltagare till vid flera tillfällen under våra samtal.  

 
Det ska vara tryggt. (Doris) 

Grunden som vi har jobbat med allt, det är att skapa en slag norm i klassrummet där man känner 

sig trygg och socialt integrerad och trygg i att våga och prova. (Eva)    

Det är inte farligt att misslyckas.(Anita) 

I alla intervjuer ägnas största delen av samtalet åt elevernas enskilda läsning. Fyra av 

deltagaren berättar att varje dag inleds med en enskild lässtund för samtliga elever. På tre av 

skolorna sker denna stund för samtliga elever på hela skolan. Eleverna startar dagen med 
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enskild läsning då de har möjlighet att byta bok, sitta i soffan, på mattan eller sin egen plats. 

Ingen av pedagogerna uppger att någon vuxen, under organiserade former, aktivt lyssnar på 

eleverna under dessa tillfällen. Man beskriver hur stunden är en lugn stund där det råder ro 

och tystnad. De elever som ännu inte kan läsa umgås med böcker genom att bläddra och titta 

på bilder. Målet är att skapa goda läsrutiner och att eleverna ska bli förtrogna med böcker och 

text.  

 

Ett annat sätt att bekanta sig med text är högläsning. Högläsning beskrivs av fyra av 

informanterna som en daglig rutin i klassrummet. Eleverna lyssnar när läraren läser men 

informanterna påpekar att högläsningen är mer än så. De beskriver hur högläsningen användas 

för att arbeta med elevernas läsförståelse. 

 
Strukturerade textsamtal. Inte som följer något utan som ligger i den skickliga pedagogen. Man 

sitter där och så kommer det ett ord. Då stannar man upp och så pratar man om det. Eller har ni 

varit med om det här någon gång? Hur kändes det för dig? Och hur tror ni det känns för henne i 

boken när hennes pappa gör så här? Fokus på ordförståelse, känslor och egna erfarenheter.(Doris) 

Att arbeta med elevernas läsförståelse är något alla deltagare framför i sina samtal som något 

betydelsefullt. De menar att detta arbete måste ske parallellt med inlärning av bokstäver och 

ljud, själva avkodningsprocessen. Flera påpekar även att arbetet med läsförståelse måste 

fortsätta och är viktigt under hela skoltiden. Alla deltagarna använder sig av högläsningen för 

att arbeta med läsförståelsen men också av berättandet. De beskriver att mycket tid under år 1 

används för gemensamma samtal och muntligt berättande.  

 
År 1 var det nog väldigt mycket verbalt. Jag tror att berättandet har varit en form för oss som vi 

har velat utveckla ännu mer den här gången. För vi har pratat väldigt mycket om vad man har för 

förebilder. Om man kräver någonting av barn, hur ska de veta om de inte vet vad det är. Om de 

inte vet vad en berättelse är, hur ska de då kunna göra en berättelse. Varför låter vi dom skriva? 

Varför håller vi inte på längre med berättandet? Varför slutar vi med det? (Eva) 

I samtalen framkommer att man även använder sig av många olika arbetsformer för att träna 

språket verbalt. Klasserna har spelat teater. Gjort pjäser med fingerdockor. Sjungit sånger. 

Tränat rim och ramsor. Detta sker parallellt och som en del av själva bokstavslärandet. Att allt 

arbete sker parallellt och hänger ihop är något alla deltagarna betonar.  

 
Allt hänger ihop. Det går inte att särskilja läs- och skrivundervisningen från det övriga arbetet. 

Inte i arbetssätt och arbetsformer. (Cissi) 

Även skrivningens betydelse betonas av samtliga informanter. En skola använder sig specifikt 

av ASL – att skriva sig till läsning, som metod. Övriga påpekar att skrivningen används från 

start även om alla elever då inte kan alla bokstäver. Man beskriver hur eleverna då istället 

använder de bokstäver de kan, använder tecken eller figurer, kanske skriver av något och så 

vidare. Så småningom utvecklas texterna.  

 
Att vi startat varje dag i ettan med att skriva några rader. Och att vi har avslutat varje dag med att 

skriva. Jag tror att det också är en hel del utav läsandet. (Anita) 

Samtliga deltagare berättar om tillfällen när man haft möjlighet att arbeta med elever i mindre 

grupper. På olika sätt har man organiserat så läraren kunnat sitta med en och en elev för att 

lyssna på läsningen. På en av skolorna var man alltid två eller tre pedagoger som arbetade 

med en grupp om 30 elever. Detta gjorde att en pedagog kunde ha en genomgång med en 
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större grupp medan den andra pedagogen fick möjlighet att sitta med en eller endast några 

elever. Denna organisation beskrevs som en stor styrka. Två av deltagarna beskrev att de varit 

väldigt ensamma i sitt klassrum under år 1 men att man ändå suttit med en och en elev eller 

mindre grupp. Detta möjliggjordes genom att organisera arbeten åt övriga elever som de 

klarade på egen hand. Man uttryckte det som ett medvetet val. De minuterna med den 

enskilda eleven värderas så högt att kravnivån för övriga får sänkas just den stunden. Annars 

är kravnivån något alla talar om. Att ha ett mål med undervisningen och veta vad man gör. 

Inte slå sig till ro utan ständigt utmana eleverna att nå längre och utvecklas mer.  

 
Jag tror på att man jobbar stenhårt från första början. På alla möjliga sätt. Med språkstimulerande 

arbete. Med ljud och bokstäver. Stimulera läs- och skrivaktiviteter vare sig du gör det via dator 

eller för hand. Jag tror på att skriva mycket. Använda språket meningsfullt. (Anita) 

De mönster som framkommer under denna rubrik kan sammanfattas som: variation av 

arbetsformer och metoder, rikligt med tillfällen för läs- och skrivaktiviteter både i tid och 

omfång samt möjlighet att arbeta med elever en och en eller i mindre grupp.  

5.2 Klassrumsmiljön 
Alla pedagogerna tar i samtalen upp vikten av trygghet. De definierar trygghet som både 

fysisk och psykisk. Dessa sorters trygghet talar alla informanterna även om i samband med 

arbetsformer. Dels talar man om den trygghet som innebär att eleverna ska känna igen sig i 

skolan och veta vart de hör hemma. Därför är det viktigt med ordning och struktur. 

 
Det är viktigt på något sätt med struktur och ordning. Vill jag ha en penna så är pennorna där. Vill 

jag ha ett papper så är det där. Det ska kännas som att de vet. De ska ha tillgång till allt de 

behöver. Och var sak på sin plats. (Doris) 

Dels talar man om den trygghet som innebär att man känner att man duger och är accepterad 

som den man är.  

 
Alla ska känna att de duger, våga pröva. Göra ett försök. Och om jag kommer till en svårighet så 

finns hjälp att få. Det påverkar alla och vi har en fin stämning i klassen. De tar hand om varandra 

och stöttar varandra och ger varandra uppmuntran. Det är ett tillåtande klimat. (Cissi) 

Samtliga pedagoger redogör för sitt arbete med att skapa rutiner för att eleverna ska känna sig 

trygga. Berit tar upp vikten av att eleverna känner trygghet på raster och menar att det är 

viktigt att elever i alla åldrar ges möjlighet att interagera med varandra. Hon framhåller att det 

skapar en otrolig trygghet att elever från förskola till år 9 har raster tillsammans, vet varandras 

namn och dagligen pratar med varandra. Doris menar att det inte går att lära sig siffror och 

bokstäver om man kommer in från rasten med en olöst konflikt. Här blir de vuxnas 

bemötande och förmåga att hantera konflikten avgörande.  

 

Alla deltagare tar upp möbleringens betydelse i elevernas arbetsrum, klassrum. Samtliga 

betonar att miljön påverkar elevernas sätt att uppträda i rummet. Två pedagoger beskriver hur 

de på morgonen skapar en lugn stämning genom att ha dämpad belysning, levande ljus och 

lugn musik när eleverna kommer in för att sätta sig med sin läsning. Att möbleringen också 

påverkar eleverna beskrivs också genom att tre pedagoger tar upp att de ofta möblerar om. 

Man använder den möblering som passar den arbetsform man för tillfället mest använder.  
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Möblemanget är jätteviktigt. Det ska vara möblerat efter vad vi håller på med. Vill vi ha mycket 

samtal möblerar vi på ett sätt. Vill vi ha mer enskilt arbete möblerar vi på ett annat. 

Samlingsmattan är ju jätteviktig. Där händer det ju jättemycket. (Doris) 

Alla pedagogerna beskriver klassrummen som föränderliga. De beskriver inte ett klassrum 

bestående endast av bänkar och stolar. Snarare finns här andra sorts möbler som mattor, 

soffor, skärmar och dylikt.  

 
Vi har en soffa. För det är fritids i det rummet också. En soffa och så har vi ett par mattor och så 

har vi lite, ett bord i köket där man kan sitta. Ett bord vid fönstret och så. (Berit) 

En rik tillgång till böcker och texter är något alla informanterna påtalar. De beskriver hur de i 

klassrummen har boklådor, böcker i bokhyllor, småböcker, texter på väggarna med mera  

 
Allt hänger ihop, från det att jag själv älskar böcker. Så de ser att fröken, varje vecka när vi går till 

biblioteket, så går fröken därifrån med tre tegelstenar. Och så till alla böcker, vi har böcker i 

fönstren istället för blommor i fönstren. Vi använder biblioteket mycket. (Anita)  

Tillgången till bibliotek är något tre av pedagogerna lägger stor vikt vid. De beskriver hur de 

regelbundet besöker biblioteket för att eleverna ska bli bekanta med miljön och känna sig 

hemma där. De påpekar vikten av att ha tillgång till en kunnig bibliotekarie som kan hjälpa 

eleverna att finna böcker som de är intresserade av och som har rätt nivå för just den elevens 

läsförmåga. Tre pedagoger lyfter även vikten av att elevernas egna texter syns i miljön. De 

beskriver vikten av att texterna monteras snyggt, hängs upp på väggarna och blir synliga för 

alla.  

 

De mönster jag kan tyda under denna rubrik handlar om trygghet, struktur och ordning, 

varierad möblering och en rik tillgång till böcker och texter. 

5.3 Att förebygga läs- och skrivsvårigheter 
Att upptäcka svårigheter tidigt anser alla deltagare vara viktigt. Ingen av deltagarna nämner 

test eller kartläggning för att upptäcka tidiga svårigheter. Tre informanter lyfter istället 

arbetsformernas och lärarens kompetens som betydelsefulla för att tidigt upptäcka elever som 

behöver mer träning och uppmärksamhet kring sitt läs- och skrivlärande. Den dagliga 

lässtunden lyfts som exempel på en sådan arbetsform.  

 
Sen blir det väldigt, väldigt tydligt för läraren vilka som, du vet, byter bok en gång i minuten. 

Vilka som är mer under bordet än sitter, men det är lätt att hitta igen dom ganska fort. (Doris)  

Även Eva uttrycker att tydligheten i arbetsformerna gör det möjligt att identifiera de elever 

som behöver mer stöd på ett tidigt stadium. Hon framhåller att deras organisation, att vara fler 

pedagoger i en större grupp, gjorde att de väldigt tidigt och lätt såg en grupp elever som de 

valde att arbeta mer intensivt med. Organisationen gjorde att det var enkelt och naturligt att en 

av pedagogerna arbetade med denna grupp dagligen. Samarbete mellan pedagoger är något 

alla betonar som viktigt både för att upptäcka och kunna ge elever det stöd de behöver i sin 

läs- och skrivutveckling. Några enkla svar på hur detta samarbete ska se ut har man dock inte 

utan samtliga uttrycker att det kan se väldigt olika ut beroende på vem man arbetar med som 

pedagog, vilken elev det rör sig om eller vilka synpunkter och önskemål föräldrarna framför.  
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Det viktigaste där är ju samarbetet. Om speciallärare går in och det blir en grupp eller om det blir 

enskilt arbete eller om specialläraren ska gå in i klassen och låta klassläraren göra det den gör. 

Alltså här måste man ju titta på vilken elev är det vi har att göra med. Hur viktigt är det med 

relationen? Jag känner att jag inte är speciellt mycket bättre i läsinlärningsbiten än vad den läraren 

kanske är, utan här är det vi tillsammans. Vi som bestämmer hur vi ska möta det här barnet. Så det 

är ett jätteviktigt samarbete mellan oss. Och så är det ett jätte, jätteviktigt samarbete med 

föräldrarna. (Doris) 

Fyra av pedagogerna i studien beskriver ett arbete i klassrummet utan någon speciallärare 

närvarande. Däremot har alla haft möjlighet att få råd och stöd i någon form. Man har kunnat 

vända sig till resursteam där möjlighet har funnits att få stöd av specialpedagog, talpedagog, 

skolpsykolog eller liknande. Två av lärarna beskriver samarbetet med logopeden som ett stöd 

för att kunna utforma sin egen undervisning kring några elever. Talpedagogen har då träffat 

eleverna och sedan kunnat ge klassläraren tips och idéer på aktiviteter för dessa elever. Både 

Anita och Cissi betonar att klassläraren alltid är ansvarig för alla elever i klassen och därför 

även är den som ansvarar för att eleven får det stöd den behöver.  

 
Det kräver att vi inte säger: bra, nu är logopeden inkopplad då går det arbetet via logopeden så 

kan jag fortsätta i klassrummet med något annat. Nä! Det tror jag inte! Du är ansvarig hela tiden. 

(Anita) 

 Du som klasslärare är ansvarig. Jag tror inte det funkar att lämna över till någon annan 

speciallärare och sen vila i det. Ibland frågar jag resursteamet om råd. Men jag sitter med eleven 

det gäller. Då får de andra klara sig. (Cissi)  

För att klassläraren ska kunna ansvara fullt ut för varje elevs läs- och skrivlärande menar 

samtliga deltagare att det i organisationen behöver finnas utrymme att tidvis kunna arbeta med 

en mindre grupp eller enskild elev. Denna möjlighet kan vara att speciallärare finns inom 

arbetslaget men kan även möjliggöras genom att fler pedagoger samarbetar kring en större 

grupp elever. Eva framhåller att deras organisation, med två pedagoger i klassen, möjliggjorde 

att en pedagog intensivt kunde träna tillsammans med enskilda elever eller mindre grupp. 

Indelningen i grupper var mycket flexibel utifrån elevernas behov. Samtidigt betonar samtliga 

pedagoger vikten av att grupperna inte är permanenta eller att enskilda elever hela tiden 

arbetar med en pedagog. 

 
Jag tror inte på att sätta 25 elever i samma grupp i ettan, måndag till fredag, utan halvklass. Jag 

tror inte det är ett bra sätt att förebygga svårigheter. Fyran, femma, sexan, tror jag det kan vara en 

annan sak. Jag tror på möjligheterna att ha en mindre grupp i början. Tidvis. För vi hade inte 

kunnat köra 6 elever hela dagen måndag till fredag. Då hade vi tappat farten fullständigt. (Anita) 

Att finna elevens nivå och utgå därifrån är något alla informanter nämner som en viktig 

utgångspunkt för att förebygga svårigheter i läs- och skrivlärandet. De beskriver hur eleven 

behöver känna att den lyckas och klarar sitt arbete. Cissi menar att eleven är huvudpersonen i 

sitt lärande vilket gör att den hela tiden måste involveras i arbetet. Därför är regelbundna 

avstämningar viktiga där man tydliggör elevens framsteg. Cissi, Anita och Doris betonar även 

vikten av att tydliggöra för föräldrarna. Arbeten som eleven gör i skolan är viktiga att ta hem 

och visa upp. Texter som eleven skriver är viktiga och betydelsefulla vilket gör att de 

monteras, visas, sätts upp på väggen och så vidare. Eva framhåller vikten av reflektion som 

pedagog. Hon menar att det därför är viktigt att vara flera pedagoger kring samma elevgrupp. 

Pedagogerna kan då, prestigelöst, tillsammans diskutera vad nästa steg i den pedagogiska 

planeringen är. Här betonar hon vikten av att ha fokus på sig själv som pedagog och inte lägga 

problematiken på den enskilda eleven. Doris beskriver hur hon i sin karriär sett hur låsningar 
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skapats hos elever genom att gå på för hårt, vilja för mycket som pedagog. Istället måste 

pedagogen fokusera på elevens starka sidor. Visa att den kan, klarar, lyckas och gör framsteg.  

De mönster jag kunnat finna under denna rubrik är: vikten av att tidigt upptäcka svårigheter, 

samarbete, speciallärare som rådgivare, elevens känsla av att klara, och lärarens möjlighet att 

arbeta med mindre grupp.  

5.4 Analys 
Jag analyserar mitt resultat med hjälp av teoretiska begrepp jag valt från det sociokulturella 

perspektivet. Den närmaste proximala utvecklingszonen, scaffolding och artefakter. Varje 

begrepp presenteras under en egen rubrik. 

5.4.1 Den närmaste proximala utvecklingszonen 
Den närmaste proximala utvecklingszonen, beskrivs av Säljö (2012) som det område där 

lärande är möjligt. Utvecklingszonen beskrivas som en zon där människan är extra känslig 

och mottaglig för instruktioner och förklaringar. Den förklaras även som avståndet mellan vad 

en elev kan prestera ensam och utan stöd och vad eleven kan prestera under vuxens ledning 

eller i samarbete med mer kompetenta kamrater. Den närmaste proximala utvecklingszonen 

använder jag för att få syn på hur lärarna upplever att deras arbetsformer och metoder svarar 

upp mot den enskilda elevens utvecklingszon. På flera ställen i mitt resultat synliggörs hur 

pedagogerna upplever att de funnit och utgått från den enskilda elevens utvecklingszon för att 

nå nästa.  

 

Eva beskriver hur pedagogerna tillsammans resonerar för att finna ingångar till den enskilda 

eleven. Hur de gemensamt kommer fram till vilken metod de ska använda för tillgodose just 

den elevens behov. Fyra av pedagogerna beskriver hur stunden med morgonläsningen 

anpassas efter varje elev. Eleverna läser eller bara umgås med böcker redan från början, 

utifrån där de befinner sig. Cissi menar att det gäller att hitta texter som passar varje elev för 

att de ska utvecklas utifrån var de befinner sig. 

 
Så letade jag texter efter vad som passade varje elev. Som de läste och de övade hemma och så 

läste vi tillsammans och pratade om texten.(Cissi)  

Berit beskriver hur hon strävar efter att utmana en redan läskunnig elev genom att presentera 

nya, utmanande texter. Att finna varje elevs nivå är något Anita och Cissi tar upp flera gånger 

i sina samtal. De menar att spännvidden är stor redan i år 1 men att det är lärarens uppdrag att 

utmana varje elev. För att finna denna nivå kan det ibland behövas hjälp av speciallärare eller 

annan utomstående.  

 
Jag går till specialpedagogiken när det ligger utanför. Är det här en språkstörning? Jag kan visa 

texter. Är det här inom rimlighetsnivån? Behöver jag tänka annorlunda kring den här eleven? Jag 

hittar inte ingången, vad gör jag?(Anita) 

Samtliga informanter tar upp vikten av att alla elever ska känna att de duger som de är och få 

utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Därför ska det vara en självklarhet att alla arbetar 

med och tränar olika saker. Alla utifrån var de befinner sig i sin egen utveckling.  
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5.4.2 Scaffolding 
Scaffolding är den form av stöd som behövs för att nå nästa utvecklingszon. Säljö (2012)  

menar att det sociala samspelet är en viktig princip då stöttningen sker av mer kompetenta 

medmänniskor. Scaffolding använder jag för att få syn på hur lärarna upplever att deras 

arbetsformer och metoder har stöttat eleverna i deras utveckling. Stöttningen kan ta sig 

uttryck som stöd från mer kompetenta kamrater eller från pedagoger.  

 

Berit beskriver hur de redan läskunniga eleverna stöttar sina kamrater, som ännu inte läser, att 

nå nästa nivå, att bli läskunnig, vid den dagliga morgonläsningen. 

 
Jo, de läser också. De kollar i böcker, och en del kan ju läsa. Men i och med att en del kan läsa 

och de får in den här rutinen så blir det ett sug också. Jag vill också. De berättar om sina böcker 

för varandra. Och så blir liksom det här suget.(Berit)  

De mer kompetenta kamraterna stöttar för att eleven så småningom ska klara att läsa själv. 

Berit beskriver även den stöttning äldre elever ger de yngre ute på skolgården vilket leder till 

att eleverna känner sig trygga på skolan. Trygghet är något alla pedagogerna i min studie 

menar är en förutsättning för att eleverna ska utvecklas och lära. Kamratstöttning kan ta sig 

flera uttryck. Doris beskriver hur de använder ASL (att skriva sig till läsning). Här är 

skrivandet i par en mycket viktig del för att utveckla skrivförmågan.  

 
Och det här med skrivkompisar är jätteviktigt. Vilka man parar ihop. Vilka som funkar och vad 

man gör om det inte funkar. Det är en så enorm skjuts i det här drivet som de har själva.(Doris) 

Att använda sig av samarbete mellan par nämner även Anita och Cissi. De berättar om hur de 

låter eleverna läsa i par för att utveckla sin läsförmåga. De båda och även Eva använder även 

gruppläsning som arbetsform för att låta eleverna stötta varandra. Anita menar att grunden i 

allt hennes arbete är att eleverna ska samarbeta och stötta varandra. 

 
Vi jobbar stenhårt tillsammans. Jag jobbar verkligen med gruppen. Vi är varandras arbetsmiljö, vi 

är varandras stöd och hjälp och uppmuntran.(Anita) 

Dessa former av kamratstöttning grundas i pedagogernas val av arbetsformer. Pedagogerna 

har valt arbetsformer som uppmuntrar och ger tillfällen för eleverna att samspela, samarbeta 

och ge varandra stöttning. I resultatet syns även pedagogens stöttning till enskilda elever. 

Samtliga pedagoger uttrycker vid flera tillfällen hur de under det första skolåret arbetade med 

en och en elev eller i mindre grupper av elever. De menar att det är en förutsättning att få 

arbeta med en mindre grupp för att kunna stötta eleven utifrån den enskildes nivå.  

5.4.3 Artefakter 
Kulturella verktyg benämns inom det sociokulturella perspektivet som artefakter. I skolan 

finns bland annat artefakterna böcker, papper, penna, dator, bänkar med mera (Säljö, 2000).  

Artefakter har jag valt för att få syn på hur lärarna upplever att klassrumsmiljön påverkar 

elevernas lärande. 

 

I min analys av resultatet framkommer att samtliga pedagoger ser klassrumsmiljön ur två 

synvinklar. Dels den psykiska miljön och dels den rent fysiska. Båda ges stor betydelse för 

elevernas lärande och hänger nära ihop. För att få en god psykisk miljö arbetar pedagoger 

med att skapa trygghet i gruppen där alla elever ska känna att de duger och vågar pröva nya 

uppgifter. Man talar även om vikten av tydlighet, struktur och ordning. Doris beskriver vikten 



 

 25 

av att ha var sak på sin plats. Hon menar att eleverna behöver veta vart de kan finna material 

de behöver i sitt lärande. Därför är utformning av klassrumsmiljön viktig. Eva berättar om hur 

de i arbetslaget ofta tillsammans diskuterar hur klassrummen ska möbleras och hur de ska 

placera eleverna. Hon menar att det är en viktig förutsättning för elevernas arbetsro. 

 
Placering är jätteviktig. Vi gör om placering och möblering och tänker igenom det väldigt noga. 

Sen har vi observerat dem ganska noga på raster och lite så. Vilka som är med vilka. Vem som går 

med vem och lite så.(Eva) 

Även Doris nämner vikten av att placera elever som fungerar ihop när det gäller skrivande i 

par vid datorn. Alla informanterna beskriver hur de använder sig av möbleringen för att 

påverka elevernas lärande. De berättar hur de möblerar om efter vad man vill att eleverna ska 

utveckla.  

 
Möblemanget är jätteviktigt. Det ska vara möblerat efter vad vi håller på med. Vill vi ha mycket 

samtal möblerar vi på ett sätt. Vill vi ha mer enskilt arbete möblerar vi på ett annat. (Doris) 

Med hjälp av artefakterna, möbler, påverkar pedagogerna elevernas olika lärande. De 

stimulerar medvetet samarbete eller enskilt arbete. Placering, struktur och ordning på pennor, 

papper, böcker skapar tydlighet och trygghet för eleverna. På samma sätt stimuleras elevernas 

läsande med hjälp av artefakterna, böcker och texter. Anita, Doris och Cissi beskriver hur de i 

sina klassrum ger eleverna tillgång till en mängd olika texter. Det finns småböcker i lådor, 

böcker i bokhyllor och fönster och på väggarna sitter texter av olika slag, främst elevernas 

egna. Tre av pedagogerna beskriver även hur de i samarbete med en kunnig bibliotekarie 

finner böcker och texter som är anpassade till den enskilda eleven.  
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6. Diskussion 
 

I detta avsnitt kommer jag att starta med en diskussion kring mina metodval. Därefter följer 

diskussion kring studiens resultat kopplat till aktuell forskning och litteratur. Jag avslutar 

därefter med några slutord samt förslag till vidare forskning.  

 

6.1 Metoddiskussion 
Syftet med min studie är att undersöka några lärares uppfattningar angående arbetsformer, 

metoder i det tidiga läs- och skrivlärandet som ger stor måluppfyllelse och förebygger läs- och 

skrivsvårigheter hos den enskilda eleven. I valet av metod utgick jag ifrån mina 

forskningsfrågor som alla rör lärares uppfattningar och tankar. Jag skulle här kunnat använda 

mig av enkäter med olika specifika frågeställningar med kryssalternativ. Jag skulle även 

kunnat använda mig av enkät men med öppna frågor. I dagens IT-samhälle finns flera 

möjligheter att samla in dessa former av enkäter. Nackdelen med enkäter är dock att svaren 

blir kortfattade och är svåra att följa upp. Kvale och Brinkmann (2014) menar att syftet med 

forskningsintervjuer är att få kunskap genom samtal. Denna metod stämde väl överens med 

mitt syfte vilket gjorde att mitt val föll på intervju.  

 

Intervjuer kan även ske via e-post eller via olika sociala medier. Enligt Ahrne och Eriksson-

Zetterqvist (2013) finns dock en rad frågor att reflektera över vid dessa former av insamlande 

av data. Personer som får dessa frågor kan välja att svara i mån av tid och intresse. 

Mottagaren kanske inte nås direkt då adressen är felaktig eller mejlet fastnar i spamkontroll. 

Att till exempel lägga ut frågor på sociala medier som Facebook innebär att inte ha någon 

kontroll på svarsfrekvensen eller urvalet av de som svarar. Att jag sökte grupper med stor 

måluppfyllelse begränsade urvalet av informanter. Jag var angelägen om att nå just de 

pedagoger som arbetat med specifika klasser för tre år sedan. Intervju via exempelvis Skype 

ställer stora krav på tekniken och innebär en viss distans mellan samtalspartners. Jag var 

angelägen om att pedagogernas egna berättande skulle bli tydligt, att jag skulle kunna be om 

förtydliganden och ställa följdfrågor vilket gjorde att jag valde bort alla dessa digitala 

alternativ.  

 

Kvale och Brinkmann (2014) skriver vidare att en halvstrukturerad intervju innebär att 

intervjun genomförs utifrån en guide med ett visst tema men att frågorna kan variera. Här 

finns även möjlighet att just be om förtydliganden och ställa följdfrågor. Eftersom mina 

forskningsfrågor är av relativ öppen natur där svaren kunde bli väldigt olika passade den 

halvstrukturerade intervjun bra.  

 

Enligt Ahrne och Eriksson-Zetterquist (2013) är det brukligt att kontakta rektor på en skola 

för att få ett godkännande innan intervjutillfället. Genom att först kontakta respektive rektor 

försäkrade jag mig, dels om att rektor var medveten om mitt syfte, dels om att kunna nå de 

lärare som uppfyllde mina kriterier. Att få kontakt med rektorerna tog mer tid än vad jag först 

förväntat mig. Jag var tvungen att skicka ett andra mejl vilket så småningom ledde till bokade 

intervjuer. Så här i efterhand inser jag att jag borde varit ute i ännu mer god tid. Totalt 

skickades förfrågan till 10 skolor. Sju rektorer svarade och ledde till fem intervjuer vilket jag 

ser som ett lyckat resultat. 
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Ahrne och Eriksson-Zetterquist (2013) beskriver vikten av att vara väl förberedd inför sin 

första intervju. Något som jag så här i efterhand inser att jag borde gjort var en pilotintervju. 

Min första intervju blev mycket längre än övriga och i transkriptionen syns tydlig att det tog 

tid innan vi kom till huvudfrågorna. Eftersom det tog lång tid att få de första svaren från 

rektorer och finna de pedagoger jag sökte blev det dock viktigt för mig att ha med denna 

intervju i studien då annars antalet blivit färre. För mig var det viktigare att få god tid till att 

bearbeta och analysera mitt insamlade material, än att lägga ytterligare tid på att leta fler 

informanter.  

 

Ett komplement till intervju kan enligt Ahrne och Eriksson-Zetterquist (2013) vara att göra 

observation. Detta hade i min studie varit mycket intressant för att se om pedagogernas 

uppfattning av exempelvis struktur hade överensstämt med vad jag anser vara struktur. Tyvärr 

är det ju inte möjligt att observera något som skett för flera år sedan.  

 

I mitt urval har jag endast gått efter stor måluppfyllelse av nationella proven i svenska årskurs 

3. Jag har inte tagit någon hänsyn till klasstorlek, huvudman, föräldrars utbildningsnivå eller 

liknande. Detta eftersom jag inte bedömer det som relevant i just denna studie.  

 

Då min studie genomfördes med fem intervjuer är urvalet alltför litet för att göra några 

generaliseringar. Ahrne och Eriksson-Zetterquist (2013) menar att genom att öka antalet till 

kanske sex till åtta intervjuer ökar säkerheten att man fått ett relativt oberoende material. Min 

studie är liten och med hänsyn till tidsaspekten fann jag att jag var tvungen att begränsa 

antalet intervjuer. Genom att jämföra mina resultat, efter analys, med resultat från den 

forskning och litteratur jag studerat kan trovärdigheten öka. Dock är det just de fem 

intervjuade lärarnas upplevelser som framkommer i resultatet. Att det gått nästa fyra år sedan 

de arbetade med läs- och skrivlärande i dessa grupper påverkar med all säkerhet deras 

uppfattning och minne av vad som skedde i undervisningen.  

 

6.2 Resultatdiskussion  
Syftet med min studie är att undersöka några lärares uppfattningar angående arbetsformer, 

metoder i det tidiga läs- och skrivlärandet som ger stor måluppfyllelse och förebygger läs- och 

skrivsvårigheter hos den enskilda eleven.  Alla informanter beskriver arbetsformer och 

metoder som en enhet eftersom de ser en svårighet i att skilja dessa begrepp åt. Ingen av de 

tillfrågade anser heller att de arbetar utifrån en arbetsform eller metod utan uttrycker snarare 

att de använder väldigt många. De anser även att de använder olika arbetsformer och metoder 

till olika elever. De förklarar detta med att en arbetsform, metod inte kan användas rakt av då 

eleverna är olika och därmed lär sig på olika sätt. Att samtliga informanter använder sig av så 

varierande metoder och arbetsformer bidrar säkert till deras svårighet att skilja dessa begrepp 

åt. Detta innebär även att samtliga tillfrågade pedagoger har en rik repertoar av metoder och 

arbetsformer att välja mellan. Tjernberg (2013) konstaterar att avgörande framgångsfaktorer 

för elevers läs- och skrivlärande är lärarens förmåga att använda, anpassa och variera olika 

metoder och arbetssätt efter elevens förutsättningar och behov. Denna uppfattning delas av en 

mängd andra forskare inom området, Fälth (2013), Lepola (2005), Mc Laughlin (2012), med 

flera. Detta förutsätter en stor kunskap hos den enskilda pedagogen. Mc Laughlin (2012) 

beskriver hur läraren behöver var kunnig och väl insatt i olika lässtrategier och 

kompensatoriska hjälpmedel för att kunna möta varje elev. De pedagoger som deltagit i min 

studie har arbetat med läs- och skrivlärande i 12 till 31 år. Härmed har de säkerligen en 
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erfarenhetsbas att stå på och kan ta tillvara dessa erfarenheter för att bygga vidare. De talar 

även medvetet om sina val av metoder och arbetsformer och kan motivera varför de gör de val 

de gör. Att alla pedagogerna är kunniga vad gäller olika metoder för läs- och skrivlärande 

kommer till uttryck genom att de namnger en mängd metoder som de använt i olika 

sammanhang och till olika elever  

 

I Lgr 11 (Skolverket, 2011) beskrivs syftet med ämnet svenska. Eleven ska utveckla 

kunskaper i och om det svenska språket. Varje elev ska ges förutsättningar att utveckla sin 

förmåga att utrycka sig i tal och skrift och att utvecklas så långt som möjligt samt få 

tillgodosett sitt behov av stöd. I min studie synliggörs hur pedagogerna använder sin rika 

repertoar av arbetsformer och metoder för att finna den enskilda elevens utvecklingsnivå och 

med rätt stöttning, scaffolding, kunna få eleven att utvecklas så långt som möjligt. Denna 

stöttning sker mellan elever och av lärare både i och utanför klassrum. Snowling och Hulme 

(2011) menar att många barn med lässvårigheter kräver individualiserade strategier och att det 

är lärarens profession att finna dessa. I pedagogernas beskrivningar av variation i arbetsformer 

och metoder framkommer behovet av att tidvis ha möjlighet att arbeta med elever en och en 

eller i mindre grupp. Detta för att kunna stötta enskilda elever utifrån deras behov.  

 

I studien blir det synligt hur pedagogerna skapar det som Kiuru, m.fl. (2012b) beskriver som 

ett stödjande klassrumsklimat. Dessa forskare menar att det stödjande klassrumsklimatet är en 

helt avgörande faktor för att lyckas i läs- och skrivlärandet och att den enskilda läraren här har 

en mycket framträdande och avgörande roll. Genom att skapa tydlighet och struktur i 

klassrummet ges eleverna trygghet som gynnar lärandet. Tryggheten i klassrummet, med 

kamrater, med de vuxna, är något som samtliga pedagoger lyfter som mycket viktigt. Alla 

uttrycker att de använder arbetsformer för att stärka gruppen och den enskilda eleven. Det ska 

vara självklart att var och en ska få arbeta på sin nivå, att man får lov att misslyckas och göra 

fel, att man samarbetar och hjälps åt för att lösa uppgifter. Westlund (2009) ser som den allra 

viktigaste utgångspunkten att alla barn känner sig trygga i skolan. Skolmiljön ska utformas så 

att alla mår bra och trivs. Hon menar att framgångsrika lärare uppmuntrar samarbete istället 

för konkurrens. Lärarna ger eleven feedback, inlärningsstöd, inom elevens utvecklingszon 

som fokuserar på uppgiften och inte på eleven som person. Detta är något som även Lepola 

m.fl. (2005) påpekar. Pedagogerna i min studie berättar hur de tydliggör lärandet för eleverna. 

Speciellt Eva beskriver vikten av att göra eleven medveten om varför de utför en viss uppgift, 

vilken förmåga de tränar och vilket mål som ska nås.  

 

I min litteraturgenomgång beskrev jag grundtankarna i Montessoripedagogiken (Montessori, 

1992). Att arbeta med den icke homogena gruppen, att anpassa material och ha en väl 

förberedd lärandemiljö samt utgå från elevens nivå och intresse. Alla dessa tankar beskriver 

pedagogerna i min studie. Samtliga beskriver hur de använder miljön, möblering med mera 

för att på olika sätt stimulera lärandet. De beskriver även hur de använder material, böcker 

och texter. Montessoris idéer, samt Vygotskijs (2001) syn på lek, teckning och lekskrivning, 

ligger till grund för dagens Emergent literacy, enligt Trageton (2014). Trageton har använt 

dessa idéer för att bygga vidare till det som nu presenteras som ASL - att skriva sig till 

läsning. En utav pedagogerna i min studie beskriver hur de använder sig av just ASL, men alla 

pedagogerna ser skrivning som en stor del av det första läs- och skrivlärandet. Alla 

pedagogerna menar att de arbetar parallellt med skrivning, bokstavslärande, läsning och 

läsförståelse. De använder arbetsformer som ger rikligt med tillfällen för läs- och 

skrivaktiviteter både i tid och omfång. Miljön de beskriver ger en rik tillgång till böcker och 
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texter. Detta är något som Miller (2012) betonar som något oerhört viktigt och grundläggande 

för att utveckla en god läs- och skrivförmåga. Hon framhåller lärarens roll att presentera olika 

texter på ett inspirerande sätt för att väcka motivationen hos eleven. Att texten upplevs som 

meningsfull för eleven är viktigt vilket leder till att böckerna måste vara valda av eleven och 

att denne ges möjlighet att samtala och diskutera texten med kamrater och vuxna. 

Pedagogerna i min studie använder flera olika arbetsformer för att stimulera elevernas 

läsande. Högläsning ger tillfälle att diskutera text, ordförståelse och begrepp men ger även 

tillfälle att samtala om känslor och upplevelser. Man använder sig även av parläsning, läsning 

i grupp och den enskilda lässtunden på morgonen, läsning en och en eller i mindre grupp 

tillsammans med pedagog.  

 

Som blivande speciallärare är det mycket intressant att ta del av informanternas syn på 

speciallärarens/specialpedagogens roll i läs- och skrivlärandet. Pedagogerna betonar att 

samtliga elever är klasslärarens ansvar. Man menar att det inte fungerar att lämna ansvaret till 

någon annan utan att arbetet måste ske kontinuerligt i klassrummet. Därför är det viktigt att 

tidigt upptäcka svårigheter och aktivt arbeta med dessa. För att detta arbete ska bli effektivt 

ser man samarbete som det viktigaste. Detta samarbete måste ske mellan pedagoger, med 

föräldrar och främst tillsammans med eleven. Speciallärare, logoped med flera kan vara 

viktiga som rådgivare för att finna elevens nivå och arbetsformer som stöttar och leder framåt. 

Tjernberg (2013) menar att det specialpedagogiska perspektivet tydliggörs genom att lärarna, 

i klassrummet, anpassar och variera undervisningen så att många förmågor får framträda och 

tränas. Hon anser vidare att specialpedagogisk kompetens behövs inom arbetslaget. I min 

studie är det endast på en skola som denna kompetens funnits på skolan. På fyra av skolorna 

har pedagogerna haft möjlighet att få kontakt med ett övergripande resursteam, men ingen 

speciallärare har funnits som någon del i arbetslaget. Fouganthine (2012) menar att 

specialpedagogiken i svenska skolan måste utvecklas. Det är ytterst viktigt att speciallärare 

har kunskap att kartlägga, definiera och särskilja svårigheter och styrkor för att kunna stötta 

arbetet kring den enskilda eleven. Min reflektion kring min kommande roll som speciallärare 

blir vikten av att vara en del i ett arbetslag för att kunna samarbeta nära med klasslärare och 

stötta deras arbete i klassrummet. Min roll blir att, tillsammans med klassläraren, finna vägar 

att skapa en god klassrumsmiljö, finna varje elevs utvecklingsnivå, samt variera arbetsformer 

och metoder. Som Persson och Persson (2012) påpekar; specialpedagogiken ska vara en del i 

vardagsarbetet i varje klassrum, på varje skola.  

 

6.3 Slutord med förslag till fortsatt forskning 
Syftet med min studie är att undersöka några lärares uppfattningar angående arbetsformer, 

metoder i det tidiga läs- och skrivlärandet som ger stor måluppfyllelse och förebygger läs- och 

skrivsvårigheter hos den enskilda eleven. Sammanfattningsvis visar min studie på en 

medvetenhet hos dessa fem pedagoger om vad som gynnar ett gott läs- och skrivlärande. 

Deras tankar kring arbetsformer, metoder och klassrumsmiljö stämmer väl överens med den 

aktuella forskning jag studerat. En samstämmighet, som jag tolkar, kan ha gett de goda 

resultaten av måluppfyllelse på de nationella proven i svenska för årskurs 3.  Pedagogernas 

rika, utförliga och välvilliga berättande har breddat mitt synfält, utvecklat min syn och insikt 

kring utformningen av den första, viktiga läs- och skrivundervisningen. Min förhoppning är 

att även läsare av denna studie ska finna inspiration, motiv och stöd kring arbetet med det 

tidiga läs- och skrivlärandet.  
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Även om Nationella prov och olika internationella test och jämförelser är ifrågasatta och 

omdiskuterade har de blivit en del av vardagen i skolan. Vi pedagoger behöver lära oss att 

kritiskt använda och förhålla oss till presenterade resultat. Stancel-Piatak (2013) pekar på att 

det är svårt att jämföra olika länders resultat av PIRLS (Progress in International Reading 

Literacy Study) och PISA (Programme for International Student Assessment). Det finns dock 

gemensamma åtgärder för att förbättra resultaten i läsförmåga. Min studie visar att de 

deltagande pedagogerna, på klassrumsnivå, har arbetat utifrån dessa gemensamma faktorer; 

struktur, trygg inlärningsmiljön, arbete med heterogena elevgrupper, meningsskapande och 

variation av arbetsformer. Grupperna de arbetat med nådde stor måluppfyllelse på de 

Nationella proven i svenska för årskurs 3. Då dessa jämförelser har stor påverkan och 

genomslag i svensk skolpolitik vore det intressant att genomföra en longitudinell 

forskningsstudie, genom att följa dessa grupper av elever genom hela deras grundskoletid för 

att observera hur deras resultat i läs- och skrivförmåga på Nationella prov, PISA och andra 

tester kommer att utvecklas i framtiden.  
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Bilaga 1 
Utdrag ur SIRIS: 

Delprov 
Skolan, antal 

elever 

Skolan, andel 

som nått krav-

nivån av 

samtl. elever 

Riket, andel 

som nått krav-

nivån av 

samtl. elever 

Muntlig kommunikation   20 100,0 93,1 

Sannolikhet, huvudräkning   20 90,0 91,7 

Uppdelning av tal, enkla problem   20 90,0 90,6 

Geometriska begrepp   20 80,0 83,4 

Räknesätt, enkla problem   20 95,0 92,7 

Mätning massa, skriftliga räknemetoder   20 90,0 82,1 

Enkla problem   20 100,0 90,7 

Tala: muntlig uppgift   20 100,0 96,0 

Läsa: berättande text   20 100,0 94,7 

Läsa: faktatext   20 100,0 92,6 

Läsa: enskild högläsning   20 100,0 94,9 

Läsa: enskilt textsamtal   20 100,0 97,0 

Skriva: berättande text   20 100,0 91,8 

Skriva: stavning och interpunktion   20 100,0 90,0 

Skriva: faktatext   20 100,0 88,2 

Muntlig kommunikation   42 97,6 93,1 

Sannolikhet, huvudräkning   42 97,6 91,7 

Uppdelning av tal, enkla problem   42 97,6 90,6 

Geometriska begrepp   42 97,6 83,4 

Räknesätt, enkla problem   42 100,0 92,7 

Mätning massa, skriftliga räknemetoder   42 97,6 82,1 

Enkla problem   42 97,6 90,7 

Tala: muntlig uppgift   42 97,6 96,0 

Läsa: berättande text   42 97,6 94,7 

Läsa: faktatext   42 97,6 92,6 

Läsa: enskild högläsning   42 95,2 94,9 

Läsa: enskilt textsamtal   42 97,6 97,0 

Skriva: berättande text   42 95,2 91,8 

Skriva: stavning och interpunktion   42 95,2 90,0 

Skriva: faktatext   42 92,9 88,2 

Muntlig kommunikation   53 92,5 93,1 

Sannolikhet, huvudräkning   53 90,6 91,7 

Uppdelning av tal, enkla problem   53 92,5 90,6 

Geometriska begrepp   53 94,3 83,4 

Räknesätt, enkla problem   53 92,5 92,7 

Mätning massa, skriftliga räknemetoder   53 90,6 82,1 

Enkla problem   53 92,5 90,7 

Tala: muntlig uppgift   52 98,1 96,0 

 

 



 

 

Bilaga 2 

 

Inledande mejl till rektor på valda skolor: 

 

Hej! 

Anledningen till detta mejl är era goda resultat på Nationella proven VT-15.       

Via SIRIS på Skolverkets hemsida har jag funnit att era elever år 3 på er 

skola lyckats mycket bra på vårens Nationella prov i svenska (100 % måluppfyl-

lelse). 

Mitt namn är Ann Jonsson och jag arbetar sedan 30 år tillbaka som lärare i 

Munkedals kommun. Jag läser till speciallärare vid Karlstad universitet och 

startar nu mitt uppsatsskrivande.  

Min studie kommer att handla om lyckat läs- och skrivlärande för alla elever.  

Min önskan är att komma i kontakt med de pedagoger som arbetade med läs- 

och skrivinlärningen i de grupper som genomförde proven i våras, år F-1 för att 

genomföra en intervju under ca 1,5 timme.  

Finns det möjlighet att Ni skulle kunna förmedla denna kontakt?  
  
  
Vänliga hälsningar 
Ann Jonsson 
Lärare Munkedalsskolan 
Munkedals kommun 
Tel: 0524/18245 

 
  



 

 

Bilaga 3 

Information och medgivandebrev: 

 

Munkedal 2016-02-06 

Information och medgivande. 

Mitt namn är Ann Jonsson och jag läser min sista termin till speciallärare vid 

Karlstad universitet som innebär att jag ska skriva ett examensarbete. Min studie 

kommer att handla om lyckat läs- och skrivlärande för alla elever. Via SIRIS 

på Skolverkets hemsida har jag funnit att era elever år 3 lyckats mycket bra på 

vårens Nationella prov i svenska.  

Via er rektor har jag fått reda på att Du är en av de pedagoger som arbetade med 

läs- och skrivinlärningen i de grupper som genomförde proven i våras,(alltså år F-

1). Jag har även fått rektors tillåtelse att kontakta dig angående deltagande i en 

intervju som tar ca 1,5 timme.  

Det är helt frivilligt att delta i studien och du kan när som helst avsluta ditt 

deltagande utan att det medför något negativt för dig.  

All data som samlas in kommer endast att användas i mitt arbete och kommer att 

förstöras när studien är genomförd. Alla namn på lärare och skola kommer att 

bytas ut när studien publiceras.  

Min studie kommer att avrapporteras som ett examensarbete vid 

speciallärarutbildningen vid Karlstad universitet och finnas tillgängligt vid 

universitetets bibliotek.  

Så därför vore jag tacksam om du är villig att delta i min studie.  

Med vänlig hälsning 

Ann Jonsson tele: 070 757 8137   

mejl: ann.jonsson@munkedal.se 

---------------------------------------------------------------------------------Medgivande: 

Jag ______________________________ ger härmed mitt skriftliga medgivande 

att delta i studien.  

 

                  ______________________________________________ 

Underskrift 

 

_______________________________________________ 

Ort och datum 
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Bilaga 4 

 

Inledande mejl till utvalda pedagoger: 
 
Hej! 
Mitt namn är Ann Jonsson och jag läser till speciallärare vid Karlstad universi-

tet och startar nu mitt uppsatsskrivande. Min studie kommer att handla 

om lyckat läs- och skrivlärande för alla elever. Via SIRIS på Skolverkets 

hemsida har jag funnit att era elever år 3 lyckats mycket bra på vårens Nation-

ella prov i svenska.  

Via er rektor har jag fått reda på att Du är en av de pedagoger som arbetade med 

läs- och skrivinlärningen i de grupper som genomförde proven i våras,(alltså år 

F-1). Jag har även fått rektors tillåtelse att genomföra en intervju med dig under 

ca 1,5 timme.  

Självfallet är det helt frivilligt! 

Jag bifogar ett dokument med ytterligare information. 

Är det möjligt att vi kan boka en tid de närmaste veckorna för intervju?  
  
 
mitt mobilnummer 070 757 8137 
 
Vänliga hälsningar 
Ann Jonsson 
Lärare Munkedalsskolan 
Munkedals kommun 
Tel: 0524/18245 

 
  



 

 

Bilaga 5 

 

Intervjufrågor:   

Som mall utgår jag från mina forskningsfrågor. Frågorna kan behöva anpassas efter använ-

dare, miljö, situation o.s.v. vilket gör att intervjuerna inte blir identiska.    

* Vilka arbetsformer, metoder i år 1 upplever Du ger stor måluppfyllelse vad gäller läs- och 

skrivförmåga i år 3?  

* Vilka strategier utgår du ifrån när det gäller att hantera och motverka eventuella läs- och 

skrivsvårigheter för den enskilda eleven?   

* På vilket sätt upplever Du att klassrumsmiljö påverkade elevernas lärande vad gäller läs- 

och skrivförmåga?    

 
 


