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ABSTRAKT 
Uppsatsens syfte var att få en insikt om och visa hur ett antal lärare tänkte kring 
stödinsatser i svenska, för elever som inte hade nått mål för ämnet i år 3. Syftet kom ur 
tankar kring dagens målinriktade undervisning, då de nationella provens vara eller icke 
vara diskuterats mycket i samhället. Studien är av kvalitativ karaktär och gjordes genom 
åtta intervjuer hos 4:e klass lärare, i ett län, i sydöstra Sverige. Resultaten från 
intervjuerna sammanställdes i kategorier som uppkommit under intervjuerna, och dessa 
diskuterades sedan och ställdes mot tidigare forskning i slutet av uppsatsen. Resultaten 
visade att lärarna diskuterade kring begreppet läs- och skrivsvårigheter med olika termer 
samt beskrev det som ett komplext begrepp. Vidare visades det på, att stödinsatser som 
ges till eleverna i svenska ofta innefattade tekniska hjälpmedel samt egentid hos 
specialpedagog, men även individuell uppläggning av skolarbetet i klassrummet. 
Uppsatsen hoppas vi kommer kunna ge tips till verksamma lärare i form av nya 
arbetssätt samt att få se hur andra lärare tagit sig an samma problem som man själv 
kanske står inför samt ge ökad förståelse för de som har svårigheter med läs- och 
skrivinlärningen. 

Nyckelord: svenska, läs- och skrivsvårigeheter, dyslexi, tekniska hjälpmedel, läs- och 
skrivinlärning, specialpedagog, nationella prov, stödinsatser, iPad. 

 

Tack 

Vi vill tacka de verksamma lärare, i årskurs 4, som tog sig tid att bli intervjuade av oss. 
Detta möjliggjorde den här studiens genomförande. Vi vill också passa på att tacka vår 
handledare Dragana Grbavac som hjälpt och stöttat oss genom den här processen till en 
färdigställd studie. 
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1 INTRODUKTION 
Lärare behöver besitta kunskap inom många områden, läs- och skrivsvårigheter är ett 
av dem. Detta område är något de flesta lärare någon gång under sin verksamma tid 
möter bland eleverna i sitt klassrum, har vi insett när vi varit ute i olika 
verksamheter. Men det är även ett omdiskuterat ämne i samhället, med t.ex. 
nationella provens vara eller icke vara samt den målinriktade skola detta leder till. 
Därför vill vi ta tillfället i akt och genom detta examensarbete få mer kunskap inom 
detta område, inte bara som tidigare i utbildningen genom den kurslitteratur vi 
tillhandahållits utan nu genom att intervjua aktiva lärare i verksamheterna. 

I dagens samhälle är läsning och skrivning något naturligt, något som är svårt att 
klara sig utan. I varje vrå av samhället krävs vi på att använda våra språkliga 
färdigheter. Vi måste veta vad det är för varor vi handlar i affären, hur mycket 
bensinen kostar eller vad det står på vägskyltarna samt idag även kunna leva med och 
hantera det IT-samhälle som skapats. Alla människor passar inte in i normen och har 
svårare att klara detta krav från samhället, där kommer vi lärare in i bilden. Lundberg 
(2010) skriver att både skriftförmågan och läsförmågan har en stor betydelse i dagens 
samhälle, arbetsliv, privatliv samt för senare vidareutbildning. Studier som gjorts 
visar att ungefär 20 % av Sveriges invånare inte uppnår de utsatta målen för 
grundskolan, detta trots att Sverige ligger högt upp på listan för läskunnighet 
(Lundberg, 2010). Våra förhoppningar, som framtida lärare, är att vi ska besitta 
tillräckligt med kunskap för att kunna uppmärksamma och fånga upp fler och fler 
elever tidigt, samt ha stor förståelse för, och insikt i, vad som sker och hur vi kan 
hjälpa till när en elev inte riktigt klarar av att knäcka koden, lika lätt som flertalet.  
Läs- och skrivsvårigheter har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Denna 
studie, hoppas vi, ska kunna hjälpa oss, och andra, en bit på vägen till ökad förståelse 
för de som har svårigheter med läs- och skrivinlärningen. Vår önskan är även att 
verksamma lärare ska kunna läsa studien och få ideér om hur de kan utveckla sin 
undervisning, genom att se hur andra lärare tagit sig an samma problem som de 
själva kanske står inför.  
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2 BAKGRUND 
Vissa begrepp som är centrala i arbetet behöver klargöras. Dessa är läs- och 
skrivinlärning, läs- och skrivsvårigheter, nationella prov, stödinsatser, metoder, 
hjälpmedel samt sociokulturellt perspektiv. Vi vill även tydliggöra att vi kommer 
variera mellan orden pedagog respektive lärare och barn respektive elev, men menar 
samma sak. Vi har även valt att använda Jerlang (2007) som andrahandskälla, då det 
är svårt att referera till förgrundsgestalterna Vygotskij samt Piaget direkt. 

2.1 Läs- och skrivinlärning 
Lundberg och Herrlin (2007) menar att alla elevers utvecklingsförlopp ser olika ut 
och att lärarna därför måste anpassa läs- och skrivinlärningen efter varje individ. 
Skolverket (2007) visar i sina resultat att skolorna väljer att individualisera 
undervisningen för att elever med svårigheter ska nå målen. Dysthe (1996) motsätter 
sig dessa tankar genom att istället mena att för lite tid läggs på att låta eleverna lära 
sig hantera språket i flerstämmighet samt att dagens undervisning är alldeles för 
individuell.  

Enligt Malmgren (1988) finns det två synsätt för språkinlärning. Formalisering samt 
funktionalisering. I en formaliserad språkinlärning lär barn sig de olika tekniska 
språkfärdigheterna isolerade var för sig, utan specifikt innehåll eller äkta 
kommunikation. I en funktionaliserad språkinlärning lär man sig de olika tekniska 
språkfärdigheterna utifrån sammanhang och sociala relationer (a.a).  
Lundberg och Herrlin (2007), redovisar att det finns fem dimensioner av 
läsförmågans utveckling, vilka är; fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i 
läsningen, läsförståelse samt läsintresse. Vidare menar författarna att det även finns 
ett antal dimensioner inom skrivutvecklingen; fonologisk medvetenhet, stavning, 
syntax, sammanhängande och begripliga texter samt intresse för skrivning (Lundberg 
& Herrlin, 2007).  Författarna säger: 

”Avgörande för utvecklingen av läsandets alla sidor är att eleverna är 
intresserade och aktiva, att de känner glädje och lust inför lärandet, att de 
upplever tillfredsställelsen av att kunna något som de inte kunde tidigare, att de 
blir bättre.” (a.a., s. 10, 2007). 

Även Ivarsson (2008) visar resultat på vikten av läsintresse och glädje i sina studier. 
Hon såg resultaten genom att elever som lärt sig läsa tidigt ofta i åk 3 ville välja 
svåra texter och gärna läsa många sådana. Vidare visade resultaten på att de inte bara 
var intresserade av att läsa texten utan även efteråt ville diskutera och knyta an till 
den (a.a). Genom samtal kring texter skapas ett bestående läsintresse, läsförståelse 
och ordförråd (Myrberg, 2003; Lundberg, 2010, Ivarsson, 2008). Skolverket (2007), 
påvisar dock att innehållet ur tystläsningsböcker sällan diskuteras efter att boken 
lästs ut samt att böckerna sällan väljs utifrån att främja barnen egna erfarenheter utan 
främjar snarare det litterära kulturarvet. 
Skolverket (2007) menar vidare att de texter eleverna oftast stöter på är texter ur 
läseböcker, uppgiftsböcker och, av läraren, egenproducerat material. Myrberg (2003) 
menar att istället för dessa traditionella texter, tjänar eleverna på att läsa flertalet 
olika uppbyggda texter rörande samma ämne, samt att läsningen utvecklas genom att 
läsa utmanande texter för fantasin och föreställningsförmågan. Även Lindö (2007) 
påpekar vikten av att skapa läslust, men riktar istället blicken mot vikten av ”god 
tillgång till böcker, ha gemensamma rutiner med högläsning, gruppläsning, tyst 
läsning, boksamtal samt reflekterande skrivning” (Lindö, s. 14, 2007). I detta 
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samstämmer även Josephson, Oliv och Melin (1990), som låter förstå att god 
läsförmåga främjar skrivandet, och att läsning bör göras i grupp eller enskilt, högt, 
men även genom egen tystläsning. Lundberg (2010) samt Skolverket (2007) påvisar 
att högläsning leder till inlärning av skriftens regler, som t.ex. läsriktning och 
bokstavsnamnen utan att egentligen kunna läsa, samt till läslust. Barnet tillgodogör 
sig detta t.ex. genom att föräldrar och förskolepersonal läser högt och barnet får följa 
med i texten (a.a). Lindö (2007) menar även att, elever med läs- och skrivsvårigheter 
gynnar sin utveckling genom högläsning. 
Alatalo (2011) diskuterar även lärarens roll i undervisningen och har i sina resultat 
sett att det hos många pedagoger saknas relevanta kunskaper om läs- och 
skrivinlärning vilket kan försämra elevernas måluppfyllelse.  

2.2 Läs- och skrivsvårigheter 
”Läsning= Avkodning x Förståelse” (Gough & Tunmer, s.6, 1986).  

Läsprocessen kan beskrivas som citatet ovan, med vilket det menas att det finns en 
interaktion mellan avkodningen och förståelse vilka tillsammans leder till framgångsrik 
läsning (a.a). När någon av dessa två eller de tidigare nämnda dimensionerna som 
Lundberg och Herrlin (2007) diskuterat inte infinns eller tar extra lång tid att förstå, 
uppstår svårigheter med läsinlärningen.  

Innebörden av begreppet läs- och skrivsvårigheter, finns beskrivet av Druid-Glentow 
(2006), som menar att det kan yttra sig genom långsam eller sönderhackad läsning, 
att eleven gissar ord i text som läses, kastar om bokstäver och/eller är osäker på 
bokstävernas utformning, läser fel på ofta förekommande småord, gör utelämningar 
eller tillägg i läst och skriven text, är osäker på bokstävernas ljud samt blandar ihop 
bokstäver i både läsning och skrivning.  
Malmgren (1988) diskuterar kring formaliserad undervisning. Detta kan även 
kopplas till Skolverket (2007) som genom sina resultat sett att läs- och 
skrivinlärningen, främst för elever med svårigheter, i störst grad är färdighetsträning, 
istället för att syfta mot innehåll och funktion (a.a). Det är lärarna i skolan som 
behöver fånga barnens intresse för läsning, så språket blir till något roligt, lustfyllt 
och personlighetsutvecklande (Molloy, 2008; Lindö, 2007; Lundberg & Herrlin, 
2007).  

2.3 Nationella prov 
Nationella prov genomförs i grundskolan, sameskolan, specialskolan, 
gymnasieskolan, vuxenutbildningen samt inom utbildningen i svenska för 
invandrare. Nationella prov i årskurs (åk) 3 behandlar två ämnen, matematik samt 
svenska respektive svenska som andraspråk (Skolverket, 2013). Skolverket (2013) 
beskriver att från och med våren 2012 är det kunskaper ur Lgr -11 - Läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011), som 
prövas, tidigare var det kunskap ur Lpo 94 - Läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2006), som testades. 
Enligt Skolverket (2013) är de nationella provens syfte främst att främja en mer 
rättvis betygssättning och på så sätt ge alla elever en likvärdig utbildning. Proven ska 
även efter analys ge en bild av i vilken mån kunskapskraven nås upp, internationellt 
som nationellt. Med hjälp av de nationella proven ska även kurs- och ämnesplaner 
kunna utvecklas och förbättras, samt att eleverna ska få större chans att uppnå sina 
mål (a.a). 
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År 2012 gjordes alla 8 delprov i  ämnet Svenska av 89 500 elever i Sverige, utav 
dessa uppnådde 81% av flickorna och 67% av pojkarna målen. Resultaten visade 
också att flertalet av alla elever klarade det muntliga delprovet samt det delprov där 
man skulle samtala kring en läst text. De delprov som visade sämst resultat var två 
stycken skriftliga delar. Dessa var stavning och interpunktion, samt att skriva en 
beskrivande text (Skolverket, 2013). 

2.4 Stödinsatser, metoder och hjälpmedel för 
läsinlärning 

För att kunna hjälpa elever med svårigheter i skolan diskuterar Fouganthine (2012) 
kring nödvändigheten av nationella riktlinjer för hur elever med läs- och 
skrivsvårigheter ska uppmärksammas och vilket stöd som ska finnas att tillgå, för att 
så tidigt som möjligt i elevernas liv handskas med och förbättra deras villkor. I 
enlighet med Skollagen (SFS 2010:800) ska eleverna kostnadsfritt ha tillgång till de 
läromedel samt lärverktyg som skapar förutsättningar för eleven att nå ämnesmålen. 
Vidare beskrivs att de resurser som bl.a. skall tillhandages är läroböcker, 
skrivmateriel samt alternativa verktyg så som exempelvis talsyntes (a.a).  
Fouganthine (2012) har även i sina studier kommit fram till att elever med 
svårigheter i svenska tjänar på att tidigt få möjlighet att kompensera sina svårigheter 
genom exempelvis ljudböcker, för att behålla sin motivation genom resten av 
skoltiden, samt att detta borde bli en naturlig del i undervisningen. Vidare menar 
författaren att elever med svårigheter behöver möta utmanande texter varje dag för 
att kunna uppnå de mål som finns i kursplanen (a.a). 

”Det individuella perspektivet med anpassning till varje elevs förutsättningar, 
begränsningar och behov måste sättas i fokus och det innebär även att en 
funktionsnedsättning måste erkännas och accepteras”  

(Brodin & Lindstrand, 2010, s.147). 

Utifrån citatet ovan kan vi koppla till Groths (2007) resultat, som både visat på 
negativa samt positiva reaktioner från elever som fått stödhjälp i enskild grupp. Han 
påvisar att vissa elever känner utanförskap och utebliven samhörighet med övriga 
klassen, när de får gå till ett annat rum och jobba, medan vissa elever känner att de 
kan koncentrera sig bättre och trivs bra i den mindre gruppen. Skolverket (2007) 
visar i en rapport att de elever som får lämna klassrummet för stödundervisning, ofta 
måste ta igen mycket när de kommer tillbaka, då de gått miste om den ordinarie 
undervisningen. Detta kan kopplas till Lgr-11’s (Skolverket, 2011) tankar kring att 
undervisningen ska anpassas till varje enskild individ och dess behov och 
förutsättningar. Vidare står det i Skollagen (SFS 2010:800) att de elever som har rätt 
till särskilt stöd, också ska få en åtgärdsplan framarbetad, efter beslut av rektor, i 
samråd med elev och förälder. I denna skall det klargöras vilka behov eleven har, 
”hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas” (a.a, kap.3 
§9). 

Persson (2007) samt Høien och Lundberg (1999) påvisar att de strategier som brukas 
av läraren vid läs- och skrivundervisningen har stor betydelse för inlärningen. 
Exempel på strategier utifrån en läst text kan vara; genomgång av okända ord före 
läsning, att ställa frågor (aktivera förkunskaper), att sammanfatta, att förutsäga vad 
som ska ske, både innan och under läsning, samt att utvärdera (Persson, 2007; Høien 
& Lundberg, 1999).  
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Vetenskapsrådet (2002) påpekar vidare att det kan vara bra för eleven om läraren 
använder flera metoder istället för att haka upp sig på en metod som läraren anser 
vara bra. Även Skolverket (2007) påvisar att forskningsresultat uppvisar att en stor 
del av lärarna växlar bland flertalet metoder för läs- och skrivinlärning. Vidare visar 
resultaten på att många skolor väljer att nivågruppera eller individualisera 
undervisningen när den ska anpassas efter elevernas skilda behov. De elever som får 
i uppgift att arbeta individuellt får ofta likadana uppgifter som resten av eleverna, 
men de får möjlighet att välja i vilken ordning och i vilken takt uppgifterna utförs i 
(a.a).  

Nu för tiden finns det en riklig tillgång av hjälpmedel till elever med läs- och 
skrivsvårigheter. Några exempel är talböcker, kassettböcker, talsyntes och 
digitalböcker men också många program till datorer (Föhrer & Magnusson, 2003). 
Ytterligare ett hjälpmedel som idag finns tillgängligt är läsplattor, ofta i form av 
iPads. Det finns en studie gjord kring detta i Skottland, som visat att motivationen för 
skolarbetet ökat med hjälp av tillgången till, i detta fall, just iPads. Författarna såg då 
bl.a. resultat på ökat samarbete mellan elever, men även att kreativiteten ökade, samt 
att hjälpmedlet var till stöd för alla eleverna oavsett dess kunskapsnivå i 
klassrummet. Det framkom även resultat på att iPad var användbart i situationer där 
eleverna skulle vara med och bedöma andras arbeten (Burden, Hopkins, Male, 
Martin & Trala, 2012). 

2.5 Sociokulturellt perspektiv 
Vi har valt att grunda vår studie på det sociokulturella perspektivet. Ett perspektiv 
där lärande sker i samspel med omvärlden. Säljö (1985) menar att: 

”Kunskap får liv och innebörd i samspel mellan människor. Kunskap är ingen 
neutral bild av verkligheten utan argument, och argument förutsätter 
kommunikation” (Säljö, 1985, s.81). 

Att se på lärande och undervisning ur det sociokulturella perspektivet, ger en 
förståelse om sampel mellan individer (Säljö, 1985; Hundeide 2006). Säljö (1985), 
menar att lärande inte kan förstås genom att något yttre tar plats i vårt inre, utan vi 
utvecklas genom att erfarenheter bearbetas. Vidare diskuteras Piagets syn på 
inlärning genom att eleven då utelämnas åt sig själv i samtalen med viktiga andra 
(a.a). 

Säljö (2000) menar att, ur det sociokulturella perspektivets syn att se på lärarens 
uppdrag i undervisningen, ska vikten läggas mot att se barnets behov. Lärarens 
uppgift blir då att se elevens behov, förmågor, utveckling samt bekräfta barnet under 
tiden och ge så kallad yttre motivation. Läraren ska även tillhandahålla eleven 
verktyg för vidare utveckling. Elevens motivation är avhängig lärarens bekräftelse av 
individen, enligt det sociokulturella perspektivet (a.a). 

Det sociokulturella perspektivet grundar sig i Vyotskijs tankar, i Jerlang (2007), där 
språket är en grundläggande lag för utveckling. Han låter förstå att barnet föds in i en 
redan existerande människovärld, där man utvecklas ”genom att konfronteras med 
andra människor, deras beteenden, deras språk, deras handskande med redskap, 
arbete osv.” (Jerlang, 2007, s.278). Författaren menar vidare, i likhet med Säljö 
(1985) att människan föds in i en redan social värld och utvecklas därifrån, genom 
interaktion och det sociala livet, vilka leder till att psykiskt liv utvecklas. Vidare 
menar Vygotskij, i Jerlang (2007), att barnet hela tiden ska sträva efter nya mål, 
utvecklingszoner.  
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Det sociala perspektivets tankar kan ställas mot det kognitiva perspektivet och 
Piagets syn på lärande, i Jerlang (2007), där man går från det individuella mot det 
sociala genom mognad samt att information tas in för att sedan utvecklas. Alla barn 
går genom alla steg i de olika stadierna i samma ordning för att utvecklas. Piaget 
anser vidare att det sociala samspelet är av stor vikt, men det viktigaste är 
självregleringen, som leder till jämvikt. Man bör ha barnens intresse och nyfikenhet 
inför sin värld som utgångspunkt i sina pedagogiska överväganden, enligt Piaget. 
Vidare menar han att eleverna själva ska erövra sin kunskap, istället för att påtvingas 
färdiga lösningar och normer (a.a). 

Det finns även skillnader i de två förgrundsgestalternas tankar kring lekens betydelse 
för utvecklingen, men både menar att leken har betydelse vid inlärning. Vygotskij, 
refererad i Jerlang (2007), påvisar att barnet leker för att tillfredsställa sina behov, 
inte ur lusten och glädjen vilket Piaget påvisar. Piaget menar att leken är viktig för att 
barnet får anpassa världen efter sig själv och bearbetar på sätt nya intryck. Vygotskij 
menar att leken inte är den viktigaste aktiviteten vid lärande men dock den ledande i 
förhållande till utvecklingen. Leken utvecklar barnets förståelse och tänkande. Han 
menar att leken gör barnet mer medvetet om sina handlingar, vilket i sin tur lägger 
grunden inför nästa utvecklingszon (a.a). 

2.6 Sammanfattning av bakgrundskapitel 
Sammanfattningsvis kan bakgrundskapitlet summeras genom de centrala begreppen i 
studien. Det som har diskuterats är bl.a. vikten av läsningens olika delar så som 
avkodning och läsförståelse, samt skrivningens fonologiska medvetenhet och 
stavning. Lässvårigheter diskuteras genom avsaknaden av någon av de ovan nämnda 
kunskaperna. Huruvida en stödinsats ska sättas in eller ej vid svårigheter, regleras 
ofta genom åtgärdsprogram, vilka rektorerna är med och utformar. De stödinsatser 
som finns att tillgå kan t.ex. vara stödundervisning med en specialpedagog, olika 
alternativa hjälpmedel som exempelvis iPad, men även att anpassa undervisningen 
efter individen. Vidare resoneras det kring de nationella provens syfte, vilket är att 
främja en likvärdig utbildning samt öka elevernas chans att nå sina mål.  
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3 SYFTE 
Många elever i svenska grundskolan uppnår inte de nationella målen i svenska i åk 3. 
Syftet med denna studie är att få en insikt om och visa hur ett antal lärare tänker 
kring stödinsatser i svenska, för elever som inte har nått målen för ämnet i år 3.  
Vi inriktar oss på åk 4, för att se vilka insatser som sätts in för eleverna efter 
nationella proven. 

• Hur tillägnas eleverna läsning och skrivning?  

• Hur definierar lärarna begreppet läs- och skrivsvårigheter? 

• Vilka stödinsatser ges i årskurs 4, till de elever som ej uppnådde målen i de 
nationella proven i svenska i årskurs 3? 
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4 METOD 
Studien genomfördes på några skolor, i ett län, i sydöstra Sverige. Vi valde att 
begränsa till enbart ämnet svenska, inte svenska som andra språk. Under denna 
rubrik redovisas våra metodval, utformningen av intervjuguiden, urval och bortfall, 
datainsamling, databearbetning, kritiskt förhållningssätt samt foskningsetiska 
överväganden och ev tillkortakommanden i studien. 

4.1 Metodval 
Den metod som användes i studien är en semistrukturerad, kvalitativ intervju. 
Grunderna till vårt val var att vi vill ha en djupare förståelse kring helheten (Patel & 
Davidsson, 2011; Stukát, 2011). Metodvalet har vi grundat i studiens syfte, för att på 
bäst sätt få ut mest resultat. Genom intervjuer med öppna frågor önskade vi få så 
utvecklade svar som möjligt, angående pedagogers uppfattning kring stödinsatser, 
läs- och skrivinlärning samt begreppet läs- och skrivsvårigheter (Stukát, 2011; Trost, 
2001). Vi tolkade och karaktäriserade de resultat som framkom, utan att generalisera 
eller förutsäga, i enlighet med Stukáts (2011) tankar kring uppbyggnaden av en 
kvalitativ studie. Utformning av intervjuguide 
Vi valde att använda oss utav en intervjuguide (Bilaga 1) för att vara säkra på att inte 
ställa frågor utanför vårt område. Denna byggdes upp utifrån frågor vi ansåg 
relevanta för att på bästa sätt få svar på vårt syfte och våra frågeställningar (Trost, 
2001).  
Inledningsvis valde vi att lägga frågor av allmän karaktär, så som ålder på 
informanten, dess utbildning osv. Detta valde vi att göra för att få informanten att 
känna sig bekväm med frågorna och skapa en mjuk inledning. Vi valde även att ha 
en avslutande fråga då detta är ett vanligt upplägg av en intervju, enligt Patel och 
Davidson (2011), samt för att det inte helt abrupt skulle ta slut och för att ge 
informanten chans att göra tillägg till intervjun.  

4.2 Urval och bortfall 
Vi valde att intervjua grundskollärare i åk 4, som hade någon koppling till 
svenskaundervisningen. Detta urval gjorde vi då det kändes mest relevant hur 
uppföljning skett, under det första året efter nationella proven, för de elever som inte 
nådde målen i svenska i åk 3.  

Deltagarna valdes ut slumpmässigt, vilket Trost (2001) diskuterar kring. Inbjudan till 
intervju, med bifogat missivbrev (Bilaga 2), skickades per e-mail till olika 
skolor/rektorsområden.  Vi skickade inbjudan till rektorer eller expeditioner inom 6 
kommuner i sydöstra Sverige, och bad dem vidarebefordra mejlet till berörda 4:e 
klass lärare. I inbjudan klargjorde vi tydligt att intervjun är frivillig samt att 
intervjupersonen när som helst hade rätt att ångra sin medverkan (Patel & Davidsson, 
2011; Vetenskapsrådet 2002). Detta skedde i ett fall. Trots vårt relativt stora 
urvalsområde och intervjuinbjudan kom få svar. Endast 9 av 30 stycken 
inbjudningar, tackade ja, varav en ångrade sig. Ett fåtal hörde av sig och avböjde. 
Största skälet för dem som tackade nej, utläste vi var, att lärarna kände att tiden inte 
räckte till för att ställa upp på en intervju, pga. administrativa uppgifter, så som 
omdömesskrivning samt utvecklingssamtal. De som avböjde medverkan, mejlade vi 
tillbaka till och tackade för svar. Till de som accepterade medverkan fortsatte 
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mejlkontakt ända fram till avtalad intervju, i vissa fall användes telefonkontakt i 
slutskedet.  

4.3 Datainsamling 
Som vi tidigare nämnt, intervjuade vi grundskollärare i åk 4 med koppling till 
svenskundervisning och vid intervjuerna använde vi oss av en sedan tidigare 
utformad intervjuguide med frågor att ställa. Trost (2001) menar att om samma 
intervjufrågor ställs till alla informanter blir det lättare att sedan granska svaren. Utifrån 
författarens (a.a.) tankar valde vi att vid alla intervjutillfällen använda oss utav samma 
frågor samt att följdfrågor även har ställts, när detta känts lämpligt. Vi delade på oss vid 
intervjuerna, då Stukát (2011) låter förstå att informanten kan känna sig underlägsen 
annars. Vi mailade inbjudan till intervju, till de olika skolorna/rektorsområdena och 
lät informanterna kontakta oss angående om de var intresserade, av att medverka, 
eller ej. I vår inbjudan fanns ett missivbrev, där vi klargjorde, att vi följer 
Vetenskapsrådets (2002) forskningskrav samt förklarade studiens syfte och hur 
genomförandet skulle ske. Vi avslutade vårt missivbrev med båda våra namn, 
emailadresser samt telefonnummer.  

Vi genomförde en provintervju, för att överblicka intervjuns tillförlitlighet och 
validitet, vilket Lantz (2007) menar är viktigt och ger studien validitet. Efteråt tog vi 
tillsammans emot kritik på innehållet samt upplägget av intervjun. Vi fick på detta 
sätt även en uppfattning av tidsåtgång per intervju. 

Vid intervjutillfället, träffade vi informanten och lät denne välja lämplig plats att sitta 
på, vilket blev klassrum eller lärarrum och i ett fall en korridor. Vi småpratade och 
presenterade sedan oss själva, vårt syfte och intresse kring studien samt berättade 
igen att det är frivilligt samt att vi följer Vetenskapsrådets (2002) forskningskrav 
kring bl.a. anonymitet. Intervjuerna tog ca 20-40 minuter och i likhet med Lantz 
(2007) tankar valde vi att spela in intervjun utan att göra anteckningar. Detta pga. att 
vi inte vill råka ut för det Lantz (2007) diskuterar kring, att hjärnan omedvetet 
filtrerar den information vi hör och då inte får ner svaren på riktigt sätt, med bara 
papper och penna (a.a). 

4.4 Databearbetning 
Vid transkriberingen av insamlad data skrev vi ut intervjuerna ordagrant, men valde 
att inte skriva ut, hmm-anden, pauser och ord som t.ex. eh. Vi har valde dock att ta 
med upprepningar då vi såg det som att informationen från informanten kunde skilja 
sig beroende på fråga trots att svaret kunde ses som en upprepning.  

I enlighet med Patel och Davidssons (2011) tankar valde vi att transkribera det 
insamlade materialet nära inpå intervjun, för bästa resultat.  

Efter transkribering valde vi att se över svaren och kategorisera materialet under ett 
antal olika rubriker, vilka kan ses under rubriken Resultat längre ner i studien. 

4.5 Forskningsetiska överväganden 
Vid en intervju menar Patel och Davidsson (2010) att det är viktigt att den som 
intervjuar tänker på vad denne har för mimik under intervjun, eftersom informanten 
annars kan känna sig ifrågasatt under intervjun vilket i sin tur kan leda till att 
informanten intar en försvarsattityd inför de kommande frågorna. Detta diskuterade 
vi därför noggrant innan våra intervjuer, då vi kom överens om att ha ögonkontakt 
med informanten under intervjuns gång, så lite som möjligt kolla ner i intervjuguiden 
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för på så sätt behålla ett naturligt samtal samt att exempelvis inte ha armarna i kors 
över bröstet. 
Forskningskrav, som en intervjuare ska ta hänsyn till, innebär att man har ett ansvar 
över att det ställs betydelsefulla frågor samt att forskningen håller hög kvalité. Det 
var vårt ansvar att se till att informanten inte heller utsattes för psykisk eller fysisk 
skada, samt att hon ej heller skulle behöva känna sig förödmjukad eller kränkt, detta 
kallas för individskyddskrav. Individskyddskravet kan i sin tur delas in i fyra 
huvudkrav, som alla, är viktiga att följa vid utförandet av en forskningsstudie 
(Vetenskapsrådet, 2002). 

De 4 huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

När vi skrev vårt missivbrev var vi noga med att överväga dessa fyra huvudkrav 
genom att tydligt klargöra för informanten, i både mejl och muntligt, vilka villkor 
som gäller för intervjun. Vi berättade att deltagandet är frivilligt samt att de när som 
helst får ångra sin medverkan utan påföljder, samt att de, om de vill, får ta del av 
materialet när det är klart, på detta sätt såg vi till informationskravet samt 
samtyckeskravet. 

Eftersom vi skulle spela in intervjuerna valde vi att redan i missivbrevet upplysa 
informanten om detta och väl på plats för intervjun berättade vi återigen att intervjun 
skulle spelas in och att vi till vår hjälp skulle använda vår iPhone, men att den var 
satt på ett så kallat flygplansläge, vilket betyder att ingen telefontrafik skulle kunna 
störa intervjun. 
För att bejaka konfidentialitetskravet valde vi att inte fråga efter namn på 
informanten och inte heller skriva ut skolans namn, utan vi skrev bara ut ett nummer 
vid transkriberingen och sedan användes detta nummer för att kunna identifiera 
informanterna vid bearbetning av intervjuerna. Denna information kommer att 
förstöras när studien är färdig. Vid användandet av att skriva nummer vid intervjun 
och att ha skolans namn på ett annat papper skulle det kunna gå illa om de som 
intervjuar råkar ha dessa papper på ett och samma ställe och om obehöriga personer 
får tillgång till informationen, det skulle då innebära att intervjun inte längre 
konfidentiell. Därav vårt val. 

Nyttjandekravet tillgodosåg vi genom att berätta för informanten att studien och dess 
resultat endast kommer brukas i forskningssyfte, att det kommer finnas tillgängligt 
på DIVA på internet, samt att det ej kommer brukas i ett kommersiellt syfte (a.a). 
Vi ser det som något otroligt viktigt att de som utför en intervju, håller på de 
principer som utlovats samt att förstöra insamlad data efter studiens färdigställning.  
En informant valde att hoppa av, dock i ett tidigt skede, så studien påverkades inte på 
något sätt av detta avhopp. Dennes medverkan kunde dock gett oss än mer fakta 
kring ämnet, men studien hängde inte på informantens medverkan då vi ändå fick 
ihop bra med underlag för studien. 

4.6 Kritiskt förhållningssätt och tillkortakommanden 
Trost (2011) menar att både reliabiliteten och validiteten blir låg om någon fråga 
missuppfattas av en informant. För att undvika att någon av informanterna skulle 
missuppfatta den ställda frågan, valde vi att använda oss utav tydliga frågor, kring 
informantens erfarenheter och uppfattningar, som krävde öppna svar (Kihlström, 
2007a).  
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Utifrån Stukáts (2011) tankar kring att intervjuarna bör vara medvetna om att 
informanten kan känna sig underlägsen samt obekväm av att två personer är närvarande, 
valde vi att göra intervjuerna ensamma. Detta för att få så riktiga och giltiga resultat som 
möjligt. Det som kunde varit positivt med att vara två under alla tillfällen är att en hade 
kunnat anteckna samtidigt som den andra intervjuade, för att få med båda delar. Men vi 
menar att det kan kännas bättre för informanten att endast möta ett nytt ansikte, i denna 
situation samt att det blir mer personligt med bara en person närvarande. 

Kihlström (2007b) påvisar att, skriver man endast ner svaren från informanten kan man 
gå miste om relevant fakta. Det påvisas även att, utan inspelning är det stor chans att 
man tolkar informantens svar genom att svaren inte skrivs ner ordagrant. Vi valde, för att 
vara säkra på giltiga resultat, därför att spela in alla intervjuer för att undvika dessa 
svårigheter samt öka reliabiliteten.  
Genom den provintervju vi gjorde, innan de riktiga intervjuerna, fick vi våra valda 
intervjufrågor godkända. Vi valde att behålla alla frågor i den ordning vi lagt dem från 
början, då det kändes som ett naturligt samtal. De inledande frågorna var ett bra val, för 
att låta informanten svara på lätta allmänna saker i början och känna sig bekväm. Dock 
kändes det som att den avslutande frågan kom ganska tvärt, men vi valde ändå ha kvar 
den pga. av vikten av att låta informanten berätta om det var något viktigt som glömts 
bort att diskuteras under intervjun.  

Stukát (2011) menar att det är viktigt att inte välja en metod bara för att det ”känns 
rätt”. Den metod som de flesta väljer är intervjun, dock väljs den ofta 
slentrianmässigt. Därför bör de som gör studien fundera på hur de ska få fram bäst 
resultat till sin studie (a.a). Vi anser oss nöjda med vald metod, utefter studiens syfte, 
och tror inte att vi hade lyckats få fram samma information genom att välja en annan 
metod, med så få informanter samt tidsåtgång. Alla deltagare i studien fick 
möjligheten till att prata fritt utan att de behövde tänka på ett extra moment som att 
skriva ner svaren, vilket enkäter hade lett till. Vilket var ytterligare en anledning till 
valet av en kvalitativ studie. Den gav oss mer välutvecklade svar, i direktkontakt 
med informanten (Patel & Davidsson, 2011). Hade vi istället valt att göra en 
kvantitativ studie tror vi inte att svaren hade kunnat bli lika välutvecklade som vi 
tycker att de blev för oss, samt att det inte hade passat vårt syfte med att jämföra och 
se skillnader i lärarnas uppfattningar kring det valda ämnet. Om metodvalet har lett 
resultaten i en viss riktning så är det snarare mot det positiva genom mer 
uttömmande svar, än vi hade fått vid, av informanten enskilt nedskrivna svar, utan 
personlig kontakt. 
Genom att ha kvalitativa intervjuer som metod hade vi i åtanke att deltagarnas 
dagsform kunde påverka deras svar både positivt och negativt. I efterhand tror vi att 
processen fram till intervjuerna kunde ha gjorts annorlunda. Hade vi gjort om den här 
delen hade vi kontaktat skolorna tidigare, för att på så sätt kunnat boka in intervjuer 
tidigare än mot vad vi gjorde nu och då haft mer tid till transkribering och 
bearbetning av resultaten. Med tanke på att vi skickade ut ca 30 inbjudningar till 
intervjuer, och endast 8 stycken resulterade i intervjuer, kan det diskuteras hur 
mycket mer information och utvecklat resultat vi hade kunnat få om alla 
inbjudningar lett till intervjuer, dock hade studien antagligen blivit mycket mer 
omfattande och tagit så mycket mer tid att det inte hade varit möjligt för oss. Men 
studiens resultat hade kunnat se annorlunda ut. Ytterligare ett tillkortakommande var 
att vid en intervju, riktades ljudupptagningsdelen mot intervjuaren istället för mot 
informanten. Detta ledde till att inspelningen sedan fick sämre kvalité och det var 
svårare att höra informantens svar till skillnad från övriga intervjuer. Det här 
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misstaget påverkade dock inte resultatet, men det är något vi på förväg hade kunnat 
kollat upp och varit säkra på. Misstaget rättades givetvis till inför kommande 
intervjuer.  

4.7 Sammanfattning metodkapitel 
Metodvalet för denna studie är en kvalitativ studie, där de åtta informanterna fick 
inbjudan via mejl och ett missivbrev. Intervjuerna skedde på informanternas 
arbetsplatser och de spelades in för att sedan transkriberas. Metodens delar och 
intervjuerna har sin utgångspunkt i Vetenskapsrådets (2002) forskningskrav, samt 
har framarbetats genom annan teoretisk förankring. Det finns även vissa 
tillkortakommanden att se till, vilka bl.a. var ett visst bortfall, tekniska felaktigheter 
vid intervju samt missberäkning av tidsåtgång fram till intervjutillfällena. 
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5 RESULTAT 
Denna analys av resultatet gjordes genom kategorisering av de ämnen som mest 
frekvent togs upp under intervjuerna och som gjorde att vi kunde se skillnader och 
likheter i undervisningen hos de valda lärarna i studien.  
De åtta informanterna har beretts varsitt nummer mellan 1-8 och benämns här nedan 
med sitt valda nummer. Vi valde att benämna informanterna både som lärare, 
deltagare och informanter för att undvika ett enformigt språk i texten. 

5.1 Läs- och skrivinlärning i åk 4 
Läs och skrivinlärningen hos de aktuella informanterna diskuteras här under av 
lärarna. 

5.1.1 Fokus på läsningen  
”Vi läser väldigt mycket” berättade Informant 7. De olika lärarna beskrev hur 
läsningen genomsyrade deras undervisning och berättade bl.a. att de använde 
bänkbok, en bok som varje elev läste tyst i, för sig själva, som en del av 
undervisningen: 

”De har en bänkbok, som de läser i, i stort sett varje dag” (Informant 7). 

”Bänkbok har de också. Egen bänkbok” (Informant 6). 

Informant 8 och 3 hade även en kritisk syn på användandet av bänkbok, de sa såhär: 
”[…] de får läsa mycket bänkbok. Bänkbok i och för sig säger ju inte något. De 
kan ju sitta och inte läsa alls” (Informant 8). 

”[…] och läsa tyst, men det är ju inte så mycket träning egentligen. Bara för 
läsförståelsen möjligtvis” (Informant 3). 

Sammanfattningsvis kan det uttryckas som att flertalet av de medverkande 
informanterna använde sig av bänkböcker för tystläsning, men att det kan också vara 
en osäker källa till inlärning, då man inte vet hur mycket av texten som förstås eller 
läses alls.  

Högläsning diskuterades även under intervjuerna. Informant 7 och 2 läste högt för 
sina elever i stort sett varje dag…: 

”Jag läser högt för dem varje dag” (Informant 7). 

”[…] och nästan varje dag läser jag högläsning” (Informant 2). 

…medan Informant 4, 3 och 1 inte hade någon större fokus på högläsning: 
”[…] högläsning 1 gång varje vecka” (Informant 4). 

”[…] jag har läst högt” (Informant 3). 

”[…]  och sen har vi högläsning” (Informant 1). 

Högläsning framstod som viktigt, men som något som inte är så prioriterat, något 
som de försökte hinna med. 
Vidare diskuterades användandet av läsning i mindre grupper: 

”[…] gruppläsning kör jag mycket, ett par gånger i veckan” (Informant 8). 

”Vi har läsgrupper /../ så har en grupp en bok, en annan grupp har en bok. Lite 
mer nivåanpassat, så att några har lite lättare och några har lite svårare böcker” 
(Informant 5). 
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Återigen diskuterades läsning inför de andra klasskamraterna. Informant 5 hade 
nivågrupperat sin gruppläsning. Det skulle kunna innebära ytterligare svårigheter för 
de svaga läsarna, när de ska läsa tillsammans med andra svaga läsare. Läsandet kan 
bli helt utan flyt och då kan också förståelsen för den läste texten försvinna. Dock 
kan de svaga läsarna även må dåligt av att behöva läsa med de starka läsarna.  

Hälften av de deltagande lärarna berättade om vikten av att arbeta med ordförståelse 
och läsförståelse: 

”Vi pratar väldigt mycket kring det vi läser, diskuterar och reder ut oklarheter 
med ord och så” (Informant 7). 

”[…] oerhört mycket läsning med läsförståelse. Vi hade en bok där vi jobbar 
med innehållet, ordkunskap, ordförståelse, läsa högt osv” (Informant 3). 

”Både att läsa mellan raderna, jobba med läsförståelse” (Informant 4). 

”Har inget speciellt material som jag följer så utan vi har läsgrupper, jobbar med 
läsförståelse och strategier, läsa mellan raderna” (Informant 5). 

”De kanske kan avkoda, de kanske kan läsa. Men de har inte läsförståelsen. /…/ 
Då får man ju jobba på lite annat sätt och diskutera kring vad man läser. Mycket, 
vad betyder det här? Så att man verkligen plockar sönder texten. Det är ju också 
något vi jobbar med, läsförståelsen. För det är ju en svårighet. /…/ och även 
förklarar när man läser vad det betyder” (Informant 7). 

Här ovan förklaras att läsförståelse är en stor del av svenskundervisningen, att plocka 
isär texter och skapa förståelse genom ord och innehåll. 

5.1.2 Läsläxa är populärt 
I alla våra intervjuer togs läsläxa upp, som en av metoderna vid läsinlärning. Hos 
Informant 1 lästes läxan hemma, för att sedan läsas upp högt för antingen lärare, 
annan elev, en mindre grupp eller hela klassen.  

”[…] dem väljer en egen skönlitterär bok, en kvart 4 dagar i veckan hemma, och 
sedan sitta i smågrupper här och berätta om sin bok och läsa en eller 2 sidor för 
en grupp, en kompis eller en lärare” (Informant 1). 

Många elever fick även läsförståelseuppgifter i samband med sin läsläxa.  
”[…] först hade vi en gemensam läsebok, som dem läste och svarade på frågor, 
som dem hade i läxa…” (Informant 1). 

Detta visar på att eleverna dels själva får välja en skönlitterär bok, dels får träna 
läsförståelse både genom återberättande av den lästa texten, men även genom att 
svara på frågor. Högläsning för mindre grupp eller klassen kan för vissa vara enkelt 
men skulle för vissa elever kunna ses som otroligt jobbigt om man har svårigheter 
med läsning. 
De informanter som inte använde sig av läsläxa just nu, eller inte alls, hade andra 
alternativ istället, så som skrivläxa eller tal-träning. 

”[…] Nu ska dem få träna på att tala och hur man framställer en text, de har fått 
öva på en saga, olika sagor beroende på svårighetsgrad /…/ hur dem ska använda 
sin röst när dem berättar den och så ska dem försöka berätta den med egna ord 
för sina kamrater” (Informant 2). 

”[…] Vi jobbar mycket med hur man skriver, för det märker man ju på dem 
nationella proven att det var där det sviktade” (Informant 4). 

”[…] Har inget speciellt material som jag följer så utan vi har läsgrupper, jobbar 
med läsförståelse och strategier, läsa mellan raderna” (Informant 5). 
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Ovan nämnda citat visar på en varierad undervisning där lärarna anpassar 
undervisningen till eleverna, vilket kan ses som lämpligt, för speciellt elever med läs- 
och skrivsvårigheter.  

”De sitter ju gärna vid dataspel och jag tycker det är viktigt att stoppa in läsläxa 
tillexempel för att man vet att barn läser inte på samma sätt idag som man gjorde 
förr” (Informant 5). 

Läsläxa sågs av flera lärare som något viktigt, men några nämnde också att det inte 
alltid är lätt med läsläxa hemma, samt att belöningar kunde ges för att öka 
motivationen.  

”[…] elever som inte kan läsa, tycker inte att det är roligt att läsa hemma heller” 
(Informant 8). 

”[…] Om man säger att de får välja en bok och jag väljer en bok, sen ska ett visst 
antal sidor läsas /…/ sen har vi en liten belöning om man har varit duktig” 
(Informant 5). 

”Vi har haft läsprojekt /…/ och två stycken fick biobiljetter” (Informant 2). 

Belöningar kan utifrån dessa informanter öka motivationen och få eleverna att läsa 
mer och oftare.  

5.2 Läs- och skriv svårigheter kan innebära så 
mycket 

Under denna rubrik diskuteras begreppet läs- och skrivsvårigheter. 

Genomgående menade våra informanter att det var svårt att sätta fingret på vad läs- 
och skrivsvårigheter kunde innebära.  

”[…] Det kan ju vara så himla mycket” (Informant 5). 

”[…] svårigheterna  kan innebära jättemycket” (Informant 2). 

Definitionen på läs- och skrivsvårigheter framstår i studien som så omfattande att 
lärarna inte förmår att ge en uppenbar tolkning på vad det innebär. 

Vidare diskuterades det utav hälften av informanterna, att det fanns många olika 
delar i och med svårigheterna. 

”För det första, det finns ju två delar. Det ena är den tekniska delen, att man rent 
tekniskt kan läsa av vad det står. Och sen nästa steg att förstå vad det står. Det är 
ju två väldigt skilda saker” (Informant 3). 

”[…] Det handlar om ordförståelsen med, har man inte den med sig, så är det ju 
svårt” (Informant 1). 

”Någon som har svårt för att hålla koncentrationen har ju väldigt svårt för 
läsförståelse…” (Informant 5). 

”Att inte kunna ljuda ihop bokstäverna till ord är ju också en typ av svårighet” 
(Informant 6). 

”Sen finns det ju delar ur det rent tekniska hur det stavas och det grammatiska är 
ju också en typ av svårighet” (Informant 6). 

Få av lärarna nämnde samma delar, så läs- och skrivsvårigheterna kan även här ses 
som komplexa. Delar som ordförståelse, koncentration, läsförståelse, ljudning och 
bokstäver togs upp. Dock kan det utläsas att skrivningen hamnade i bakgrunden, 
medan läsförståelse tog större delen av diskussionerna. 
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Vid intervjuerna diskuterades det kring att lässvårigheter genomsyrar alla ämnen och 
inte bara svenskämnet. 

”[…] och det är ju inte bara i svenskan, det märks ju i engelskan och i precis alla 
andra ämnen” (Informant 3). 

”[…] inte bara i svenska, det märks i alla ämnena. Och det märks ju äldre dem 
blir, för texterna blir ju inte lättare…” (Informant 1). 

”Läsningen är ju viktig för det är ju inte bara i svenskan utan i alla ämnen och 
det lyser igenom när man har lässvårigheter…” (Informant 1). 

”Skolan är ju en helhet ändå. Har du svårt med läs & skriv så kan du ha svårt i 
många ämnen” (Informant 6). 

Det är en viktig aspekt att lässvårigheter inte bara hänger ihop med ämnet svenska 
menade de intervjuade lärarna. Att se kopplingen mellan alla ämnen är viktigt och 
kanske avgörande för den goda inlärningen. 

Informant 6 tog upp sambandet mellan läsningen och skrivningen. 
”[…] det hänger ju ihop också med skrivningen, att inte kunna höra ljuden och 
tolka dem och sen skriva dem på papper är ju också en typ av svårighet…” 
(Informant 6). 

Detta visar på en viktig tanke hos Informant 6, att läsning och skrivning inte är två 
isolerade kunskaper utan hänger tätt samman och är beroende av varandra. Detta kan 
jämföras med Informant 1, som menar att: 

”Skrivsvårigheter finns det alltid lösningar till /…/ Ja det är ju en svårighet med 
skrivandet /…/ Men läsningen är jättejobbig ifall man inte har den med sig…”. 
(Informant 1). 

Övervägande koncentrerades intervjuerna på läsningens del, vilket man kan tolka 
som att det är där den mesta kraften läggs i undervisningen. Skrivningen kommer 
senare, vilket Informant 3 beskriver genom att säga: ”Vi har inte skrivit så mycket för 
det kommer jag göra i 5:an. Jag har gjort som så att man satsar stenhårt på 
läsningen i 4:an och skrivningen i 5:an” (Informant 3). 

5.3 Vikten av stödinsatser 
Slutligen diskuteras, under denna rubrik, stödinsatser och insatser efter de nationella 
proven i åk 3. 

5.3.1 Specialpedagogens vara eller icke vara 
När en elev har svårigheter kopplas ofta en specialpedagog in, som stödinsats, 
berättade alla informanter om. 

”Han har ju gått med klassen sen trean och har gått hos spec. lärare sen han kom 
hit …” (Informant 1). 

”Vi har två stycken i klassen som går till speciallärare. Som faktiskt går TILL 
specialläraren i ett mindre rum för att jobba vd datorn eller jobba i lugn och ro 
med det som jag gör i klassrummet. De får mer ett-till-ett stöd, asså så man har 
en väldigt liten grupp så man kan jobba mer intensivt med det arbetsområdet och 
inte blir störda” (Informant 2). 

”Vi har ett par elever som går på resurscentrum med specialpedagog”  
(Informant 4). 

”[…] om det är något specifikt man behöver hjälp med eller så. Så har vi ofta 
lagt upp undervisningen med hjälp av spec. lärarna” (Informant 6). 
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Utifrån ovan nämnda citat får vi intrycket av att informanterna får mycket stöd och 
hjälp av specialpedagogerna. De framställde det också som att det är den hjälp som 
de oftast finns att tillgå, men det kan tyckas som att specialpedagogerna arbetar mest 
enskilt med eleverna, istället för att ha ett tätt samarbete med läraren. 
Emellertid användes även andra insatser istället för, eller som komplement till, 
specialpedagog, så som extra resurser i klassrummet, nivåanpassning eller bara extra 
träning i klassrummet av olika anledningar.  

”[…] dessa här lärarna är också med i klassen. Så antingen är dem med i klassen 
eller är dem på resurscentrum. Så det ska vara en naturlig grej liksom” 
(Informant 4). 

”Lite mer nivåanpassat, så att några har lite lättare och några har lite svårare 
böcker” (Informant 5). 

”Vi har lagt grupptimmar mot musiken /…/ Så därför är vi två på engelskan, två 
på matten och två på skrivlektionerna. Jag är så tacksam för det. Det är tack vare 
det, tror jag, som eleverna gått framåt så” (Informant 2). 

”Jag har ett par elever som är svagare och då går undan med resurslärare ett par 
gånger i veckan. För att de är svaga att läsa då. Annars kör jag själv”   
(Informant 8). 

”Men sen har jag ju försökt att de får jobba efter vad de behöver med. För jag har 
ju arbetsscheman på dem. Så vissa pass kör jag arbetsschema och det är ju 
individanpassat” (Informant 7). 

Om inte eleverna går i väg till specialpedagog, är den vanligaste hjälpen att det 
kommer en resurslärare in i klassrummet. Dock vittnade Informant 8 om att denne 
inte har möjlighet till något extra, förutom specialpedagogen. Det berättades också 
om hur de olika informanterna arbetade för att göra det möjligt för alla elever att 
delta i samma undervisning i klassrummet, då genom nivåanpassning eller 
arbetsscheman.  

Vidare visade resultaten att det kan vara känsligt att gå till specialpedagog. Informant 
1, berättade att: 

”När han hade varit hos spec. läraren så, speciellt i 6:an, blev det ett tag att han 
skulle bli klassens pajas, lite clown när han kom tillbaka, och skulle göra sig lite 
lustig för han tyckte det var jobbigt. /…/ Innan dess hade han inte reflekterat 
över att han gick iväg, men när man kommer upp i 5:an, 6:an så vill man inte 
vara annorlunda. /…/ han tyckte att han utmärkte sig och sen tyckte han inte att 
han lärde sig något där och missade saker som resten utav klassen gjorde” 
(Informant 1). 

Även Informant 2 diskuterade kring detta, och sa:  
”Tjejen som har svårigheter är jättenöjd med det. Hon får nästan en annan 
identitet när hon kommer dit. Hon är mer verbal och kan nästan provocera och är 
väldigt öppen. Och här hos mig är hon jättetyst. Så det är intressant”    
(Informant 2) 

”Killen som går iväg hade jättemotstånd för detta, han ville inte gå ifrån 
gruppen. /…/ Men med hjälp utav humor, och olik arbetssätt har vi fått igång 
honom /…/ Så man ser att han förstår att han tjänar på att gå till specialläraren” 
(Informant 2). 

Genom Informant 1 och 2 skapas förståelse för att det kan vara känsligt att behöva gå 
iväg från klassen, men det påvisas också att det inte alls behöver vara så utan att det 
kan vara eller bli en lättnad och trygghet istället. Det är av stor vikt att anpassa 
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undervisningen och dess utformning efter den enskilde eleven, kan utläsas ur citaten 
ovan. 

5.3.2 Tidiga insatser, stöd och åtgärdsprogram 
Informant 6 förde vikten av tidiga insatser på tal och ansåg att: 

”Vad jag kan tycka rent erfarenhetsmässigt är att när man upptäcker en läs- och 
skrivproblematik så tycker jag att man ska försöka sätta in åtgärder väldigt tidigt. 
Alltså redan när man upptäcker det” (Informant 6). 

Att stöd sätts in tidigt för elever som svårigheter, ses som viktigt och detta blir 
lärarnas uppgift att upptäcka, för att sedan kunna samarbeta med alla berörda 
personer i elevens omgivning. 
Vidare diskuterades vikten av att upprätta ett åtgärdsprogram när man upptäcker läs- 
och skrivsvårigheter. 

”Första beslutet tas i EHT, där bestäms vad man kan göra om eleven inte klarat 
nationella proven tex. Sedan ska ett åtgärdsprogram läggas upp” (Informant 3).  

”[…] vi gör åtgärdsprogram eller utreder /…/ Vi gör detta för att vi vill att varje 
barn ska få utvecklas i sin takt, och vi vill ju inte att varje barn ska stöpas i 
samma form. Men man ska inte vara rädd för att peka på dem svårigheter barnen 
har för att hjälpa dem” (Informant 2). 

”Alla som inte klarar målen i svenska i 3:an får åtgärdsprogram /…/ i det ingick 
det att en gång i veckan gå till resurscentrum och bli boostade med det vi 
behövde göra, skrivandet. Och det har skett en utveckling. Och föräldrar är 
involverade och elevhälsoteam när åtgärdsprogram skapas” (Informant 4). 

”Man kartlägger lite vad eleven behöver, och har för svårigheter. Sen gör man ju 
ett åtgärdsprogram. /…/ man ska inte lägga fokus på det här som de inte kan, 
utan att man lägger fokus på det de kan. Så att de stärks där, tror jag är viktigt” 
(Informant 7). 

Genom lärarnas upplysningar kring åtgärdsprogram, kan det tolkas som att vikten 
ligger på individuell inlärning för att nå upp till den nivå som krävs av skolsystemet. 
Informant 2 pekade på att det inte skulle finnas en rädsla för att lyfta fram de 
svårigheter en elev kan ha, medan Informant 7 istället menade att man skulle lägga 
fokus vid det eleven kan, inte vid svårigheterna.  

Ytterligare några stöd som användes hos informanterna var datorer, iPad och iPhone. 
Detta för att underlätta undervisningen för de elever som har svårigheter, men även 
de utan svårigheter hade möjlighet att använda dessa.  

”iPhone kan elever med svårigheter använda sig av, att läsa in text i, ha sitt 
schema i och påminnelser i. Det underlättar både skolan och vardagen /…/ 
Problemet kan ju vara att man inte över sin finmotorik lika mycket, men det kan 
man ju göra på andra sätt”  /…/ Vi har både iPhone och iPad här, och vi hade en 
elev som hade väldigt svårt att få ner på papper en berättelse så det var en röd 
tråd /…/ Så vi började med att han fick läsa in sin berättelse i iPhonen /…/ sen 
fick han skriva av det han hade sagt, och då blev det lättare en röd tråd./../ han 
kunde ändå känna att han presterat något på egen hand. (Informant 1). 

”Datorer och iPad. Vi har 3 datorer till som det är frivilligt att använda. Sen är 
det lite beroende på vilka svårigheter man har, om man har fantasisvårigheter 
eller uppläggningssvårigheter och skrivsvårigheter så försöker vi ju bemöta det. 
Sen försöker vi få dem att förstå genom upplevelser, utomhuspedagogik och 
använda kroppen. Vi försöker göra det kul för dem” (Informant 2). 
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”Vi håller på med det här med iPad och iPhone /…/ men främst datorn. Sen 
jämför vi mycket texter, vad hände i ettan, vad har man lärt sig där, och 2:an hur 
mycket har man skrivit nu, hänger det ihop, /…/ Vi jobbar mycket med formativ 
bedömning. Att vi försöker ge kommentarer och försöker få barnen att själva 
reflektera över sitt eget lärande” (Informant 4).  

”Vissa pass kör jag arbetsschema och det är ju individanpassat. Just den här 
killen som behöver något, då får han material som är anpassat efter honom. Och 
de som behöver en utmaning får något som passar dem. /…/ Sen är det ju 
skrivsvårigheter. En del elever kanske fixar det här om de får en dator. Tyvärr så 
har vi inte så många som vi skulle behöva. Det är ju en sak som är bra, datorn. 
För då ser de ju vad dem skrivit” (Informant 7). 

”De kan få andra böcker och så. Och iPad och så…” (Informant 3). 

Datorer sågs som ett genomgående hjälpmedel eller stöd, flertalet av lärarna som 
diskuterade kring dem stöd de använde sig av, tog upp helt andra hjälpmedel än 
tekniska sådana. De stöd de berättade att de tillhandahåller eleven var bl.a. 
arbetsscheman, jämförelser mellan texter, formativ bedömning, upplevelser samt 
utomhuspedagogik. Endast Informant 1 tog upp någon kritik kring att använda 
datorn, det kan tydas som att informanten har en god och mångsidig syn av 
inlärningen. 

5.3.3 Framsteg under första året efter nationella proven 
kan ses  

Alla informanter beskrev allt från ytterst små till stora framsteg tack vare de insatser 
som getts efter de nationella proven i åk 3 i svenska, som de berörda eleverna, helt 
eller delvis ej uppnått.  

”Japp, dem här 4 eleverna /…/dem 4 som har åtgärdsprogram. 3 valde jag att, 
gemensamt med resurscentrum, skriva av åtgärdsprogrammen för dem uppnår 
målen i jan. Det 4:e barnet vill jag hålla på lite till, och det gav resultat, så nu i 
april skrev vi av det också” (Informant 4). 

”[…] enligt de testerna som gjordes så ökade ju läsförståelsen och 
läshastigheten, men det är ju ändå inte på en godkänd nivå. Men man såg att det 
blev en förändring” (Informant 5). 

”Ja, den ena eleven går framåt. Men den andra eleven upplever jag står relativt 
stilla. Han som går framåt visar ju ett intresse. Han vill. Han är ju intresserad och 
ja, vill hela tiden visa sig duktig” (Informant 8). 

”[…] iallafall på det ena barnet. Det andra kanske är en utveckling. Hon är inte 
längre den tysta personen hos spec. läraren, hon kan bli arg där kan säga ifrån, 
hon har börjat lyssna på böcker och ha text till. Så hon är iallafall i en process” 
(Informant 2). 

Det kan genom dessa svar från informanterna utläsas att långt ifrån alla elever tar 
igen tillräckligt mycket under det första året efter de nationella proven i åk 3. Vidare 
blir då en relevant fråga om informanterna trodde att de elever som ej nådde målen i 
svenska i åk 3, skulle komma att nå de nationella målen i åk 6.  

”Den ena tjejen är chanslös...” (Informant 3). 

”Ja, Jag tror att dem skulle kunna lyckas. Skriva tror jag dem skulle klara av, det 
tror jag även vi kommer kunna träna upp flickan till, som har svårt med den röda 
tråden.  Sen är det läsförståelsen, den kan bli svår och hörförståelsen också. Ah, 
så det är frågan om hur det blir med dem bitarna. Killen tror jag kan fixa det men 
för tjejen blir det nog kanske svårt” (Informant 2). 
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”Dem fyra som fick åtgärdsprogram som nu är avskrivna, det tror jag nog. Men 
dem två som har speciella behov, nej det tror jag inte” (Informant 4). 

”Ja det tror jag. Till stor del i alla fall. /…/ Sen tror jag förutsättningen ökar, så 
man kanske inte kan räkna med att en elev kanske ska vara fullständigt i mål i 
sexan utan man får se ett längre perspektiv” (Informant 7). 

”Det är väl gränsfall att nå alla mål. För det är ju så många delmål i svenskan. 
Jag tror det är bortåt 15 stycken mål. /…/ Tjejen är jag tveksam om hon kommer 
klara svenskan i stort, killen kanske” (Informant 8). 

Utifrån ovan nämnda citat, går det att förstå att lärarna redan tidigt tror sig veta att 
vissa elever inte kommer nå målen ens två år senare. Men dem var dock positiva till 
att det sker framsteg och de tycktes ha en god bild över vilka delar av svenskämnet 
som svårigheterna fanns i, för varje elev.  
 

5.4 Sammanfattning resultatkapitel 
Sammanfattningsvis kan sägas att lärarna i studien har liknande arbetssätt, men 
anpassar dem olika efter sina egna erfarenheter och tillgång till resurser. De visar sig 
att lärarna fokuserar mer på läsning än skrivning, samt att specialpedagogen är en 
stor resurs i de aktuella klasserna. Nationella provens resultat och dess inverkan på 
elevens skolgång och utveckling diskuteras samt elevernas chanser att lyckas på de 
kommande nationella proven. Vidare har lärarna åtgärdsprogram inrättade för elever 
med svårigheter samt att diverse olika stödinsatser, utöver specialpedagogen, ofta 
finns att tillhandahålla eleven. 
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6 DISKUSSION 
I följande kapitel kommer studiens resultat rapporteras, i förhållande till bakgrunden 
och tidigare forskning. Kapitlet har ett övergripande perspektiv på utvalda aspekter 
av resultaten. I kapitlet åskådliggörs även implikationerna för yrkesverksamma 
pedagoger. Som avslutning finns det förslag på framtida forskning. Vi har även valt 
att inte sammanfatta detta kapitel på slutet då det finns en avrundning redan genom 
rubriken Avslutning. 

Studiens syfte var att få en insikt om och visa hur ett antal lärare tänker kring 
stödinsatser i svenska, för elever som inte har nått målen i de nationella proven i år 3. 
Detta diskuteras nedan samt att svar på studiens frågeställningar; hur eleverna 
tillägnas läsning och skrivning, hur lärare definierar läs- och skrivsvårigheter samt 
vilka stödinsatser som tillhandahålls eleverna, kan utläsas löpande i texten efter de 
underrubriker som finns.  

6.1 Olika sätt för eleven att tillägnas läsning och 
skrivning 

Lundberg och Herrlin (2007) menar att alla elevers utvecklingsförlopp ser olika ut 
och att man därför måste anpassa läs- och skrivinlärningen efter varje individ. 
Resultaten ur studien visar på att lärarna väljer att, i likhet med Lundberg och 
Herrlins (2007) tankar, individanpassa undervisningen genom bl.a. nivåanpassningar, 
arbetsscheman, resurslärare samt specialpedagoger. Ställer man denna sorts 
undervisning mot Dysthes (1996) reflektioner kring att skolan idag är alldeles för 
individuell och borde riktas mer flerstämmighet, skulle det kunna ses som alla dessa 
lärares undervisning står i motsats till det som Dysthe (1996) förespråkar. Dock, 
skulle det även kunna ses som att individuell undervisning kan ske i flerstämmighet, 
beroende på hur resultaten tolkas. 
Hälften av de intervjuade lärarna, lägger fokus på ordavkodning samt läsförståelse i 
läsinlärningen, vilket även Lundberg och Herrlin (2007) samt Gough och Tunmer 
(1996) beskriver vikten av, i läsinlärningen. Detta kan återkopplas till resultaten som 
visade på att alla lärare använder sig av eller har använt sig av läsläxa exempelvis. 
Några informanter diskuterar kring svårigheter med läsläxa och beskriver, i 
samstämmighet med Säljö (2000), att yttre påverkningar kan öka motivationen. 
Vidare diskuterar Lundberg och Herrlin (2007) kring vikten av bl.a. den fonologiska 
medvetenheten, vilket informanterna i studien diskuterar kring väldigt lite eller inget 
alls.  En tolkning av detta resultat skulle kunna innebära att de aktuella lärarna tänker 
på läsinlärningen som något som grundläggs i lågstadiet för att sedan bara utvecklas 
när eleverna kommer till fjärde klass, och mellanstadiet, detta menar vi dock, inte 
alls behöver vara sanningen för alla elever. Det skulle således kunna innebära 
implikationer för elever med svårigheter, då de, i likhet med Piagets och det 
kognitiva perspektivets tankar kring inlärning, fortfarande kanske behöver få 
förståelse för grunderna och knäcka koden, istället för att lärarna anser att de enligt 
normen borde kunna läsningens grundregler vid detta laget.  
I skrivinlärningen läggs, enligt studiens resultat, fokus på stavning samt 
sammanhängande och begripliga texter. Det är några av de dimensioner Lundberg 
och Herrlin (2007) diskuterat. Dock, även här, kan inte alla de dimensioner som 
författarna beskriver återfinnas i de intervjuades undervisning, vilket skulle kunna 
innebära samma implikationer för eleverna som i stycket ovan.  
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Vidare utläses i studien att enbart en fjärdedel av lärarna nämner vikten av att göra 
inlärningen rolig samt skapa glädje och lust, som både Ivarsson (2008) samt 
Lundberg och Herrlin (2007) ser som något avgörande för utvecklingen. Informant 2 
beskriver detta tydligt genom att lägga vikt vid humorn i undervisningen. Dock, ska 
det av oss påvisas, att vikten av att skapa glädje och lust skulle kanske kunna 
återfinnas i de övriga lärarnas upplägg av undervisningen, men det har inte nämnts 
under intervjuernas gång. 

Beträffande att skapa läslust menar Lindö (2007) att det finns några speciellt viktiga 
aspekter, vilka är: ”god tillgång till böcker, ha gemensamma rutiner med högläsning, 
gruppläsning, läsning, boksamtal samt reflekterande skrivning” (a.a., s. 14, 2007). 
Dessa begrepp återfinns i resultaten från alla de i studien medverkande lärarna, vilka 
har med något eller alla av begreppen i sin undervisning förutom boksamtal som 
ingen diskuterar kring.  

Josephson, Melin och Oliv (1990) samstämmer även i Lindös (2007) tankar samt 
menar att god läsförmåga främjar skrivandet. Relationen mellan läsning och 
skrivning har Informant 3 reflekterat kring och har valt att lägga krut på läsinlärning i 
åk 4 för att sedan fokusera på skrivningen i åk 5. Ett sådant upplägg av 
undervisningen kan stärkas av Lundberg (2010) samt Skolverket (2007) som påvisar 
att läsning leder till inlärning av skriftens regler.  

I likhet med Lindös (2007) uppfattningar kring vikten av högläsning, har alla 
informanterna på något sätt, tidigare eller nu, använt sig av det, främst i 
läsläxsammanhang. Informant 5:s undervisningsmetod där högläsning av läsläxa, 
sker i nivågrupperade grupper stöds i Skolverkets (2007) samt Lindös (2007) 
forskningsresultat, som visat på att elever med läs- och skrivsvårigheter gynnar sin 
utveckling genom högläsning. Emellertid nämns inget, i den aktuella intervjun, 
angående eventuella svårigheter som kan eller har uppstått i och med att de lässvaga 
eleverna förutsätts läsa högt inför andra, trots sina svårigheter eller hur de elever som 
se som starka läsare påverkats av grupperingarna.  
Ingen av de intervjuade lärarna nämnde något om hur tystläsningen redovisas vilket 
skulle kunna stärka Skolverkets (2007) bild av att innehållet ur tystläsningsböcker 
sällan diskuteras efter att boken lästs ut. 

6.2 Lärarnas definition av begreppet läs- och 
skrivsvårigheter 

Alatalo (2011) diskuterar lärarens roll i undervisningen och har i sina resultat sett att 
det hos många pedagoger saknas relevanta kunskaper om läs- och skrivinlärning. 
Resultaten ur denna studie visar på att alla lärare definierar begreppet läs- och 
skrivsvårigheter med olika ord samt att flertalet nämner att det är svårt att få med allt 
vad begreppet innebär, att det är komplext, då det är så olika från elev till elev. De 
definitioner av läs- och skrivsvårigheter som studien resulterat i är bl.a. grammatik, 
ordförståelse, koncentration, läsförståelse, ljudning samt bokstäver. Skrivning 
hamnar i studien i skymundan, medan läsförståelse tar större delen av 
diskussionerna, vilket vi kan koppla till Skolverkets (2013) resultat av de nationella 
proven 2012 som visade att den del där lägst antal elever nådde målen var just två av 
de skriftliga delarna.  
Lärarnas reflektioner kring att definitionen av läs- och skrivsvårigheter är komplext, 
skulle kunna tyda på att ytterligare kunskaper inom ämnet krävs för att kunna uppnå 
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den nivå på kunskap inom ämnet som idag krävs för att en god undervisning ska äga 
rum. Det skulle även kunna tyda på att hela begreppet kan brytas ned i så små delar, 
beroende på individ, att det är svårt att rabbla upp i en intervjusituation, eller att det 
kanske inte går alls. Det skulle kunna vara en grundtanke i fortsatt forskning kring 
ämnet.  

6.3 Åtgärdsprogram 
I skollagen (SFS 2010:800) står det att de elever som har rätt till särskilt stöd, också 
ska få en åtgärdsplan framarbetad, efter beslut av rektor, i samråd med elev och 
förälder. I denna skall det klargöras vilka behov eleven har, ”hur de ska tillgodoses 
och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas” (SFS 2010:800, kap.3§9). 
Hälften, av deltagarna i studien, berättar om hur viktigt det är med åtgärdsprogram. 
Informant 4 berättar att de gör åtgärdsprogram för alla elever i åk 3 som inte klarat 
målen i svenska och Informant 7 redogör för hur denne lägger upp ett 
åtgärdsprogram genom att lägga fokus på det eleven kan istället för att rikta 
uppmärksamheten mot de svårigheter eleven har. I motsats till Informant 7:s tankar 
kring vad fokus ska ligga mot, menar Informant 2, i likhet med Brodin och 
Lindstrands (2010) tankar kring vikten av att erkänna och acceptera en 
funktionsnedsättning, att ”man inte ska vara rädd för att peka på dem svårigheter 
barnen har för att hjälpa dem” (Informant 2).   

Jämförelserna mellan ovan nämnda informanter visar att dessa individanpassar 
undervisningen vid åtgärdsprogram, men har olika åsikter om huruvida fokus ska 
ligga på elevens svårigheter eller kunskaper. Brodin och Lindstrand (2010) menar att 
det är viktigt att se till att individanpassa och se till att den enskilde elevens 
förutsättningar och behov sätts i fokus, vilket lärarna visar prov på att göra, trots 
olika grundsyn på svårigheterna. Åtgärdsprogrammen har genom studiens resultat 
visat sig genomgående innefatta stödinsatser av något slag. 

6.4 Populära stödinsatser i årskurs 4 
Det finns idag flertalet stödinsatser och hjälpmedel för lärare att använda sig av i sin 
undervisning, vid behov.  

Fouganthine (2012) menar att elever med svårigheter i svenskämnet tjänar på att 
tidigt få möjlighet att kompensera sina svårigheter med olika hjälpmedel som 
exempelvis ljudböcker, för att behålla sin motivation genom resten av skoltiden, 
samt att detta borde bli en naturlig del i undervisningen. Lärarna i studien berättar att 
de använder sig av bl.a. datorer samt iPad/iPhone för att hjälpa de elever med 
svårigheter, men också för att motivera de övriga elever. En lärare nämner dock att 
det inte finns tillräckligt med datorer för att hela klassen ska kunna använda dem 
samtidigt i undervisning. Datorer ses, genomgående, som ett hjälpmedel eller stöd, 
dock så tar flertalet informanter upp andra hjälpmedel än just de tekniska. Stödet som 
informanterna berättar att de ger eleverna är bl.a. arbetsscheman, jämförelser mellan 
texter, formativ bedömning, upplevelser samt utomhuspedagogik, vilket stöds i 
skollagen (SFS 2010:800), som menar att eleverna ska ha rätt till lämpliga insatser, 
lärverktyg samt alternativa verktyg för att kunna uppnå målen.  
Utomhuspedagogik och upplevelser kan vi koppla till Piagets och Vygotskijs (i 
Jerlang, 2007) påståenden kring lekens vikt vid inlärning samt Säljös (1985) tankar 
kring vikten av samspelet, vilka, vi menar, båda sker i undervisning i alternativa 
miljöer samt genomupplevelser. 
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6.4.1 Specialpedagog 
Studien visar att den vanligaste stödinsatsen som används i undervisningen är att 
eleverna själva går till en specialpedagog eller en resurslärare. De deltagande lärarna 
berättar om den här möjligheten som deras elever får. Huruvida det kan ses som en 
funktionaliserad eller formaliserad undervisning (Malmgren, 1988) står dock oklart, 
då vi ej vet vad som sker under de undervisningstimmarna. Den diskuterade 
undervisningen skulle dock kunna motsätta sig Vygotskijs (Jerlang, 2007) tankar 
kring att eleven lär sig i samspel och interaktion med andra, men detta står alltså 
oklart, då det mycket väl skulle kunna ske koncentrerat samspel mellan ett fåtal 
personer i en specialpedagogundervisning.  

De resultat som Groth (2007) diskuterar i sitt arbete påvisar både positiva, men också 
negativa reaktioner från elever som fått stödhjälp i enskild grupp. Eleverna i hans 
studie fann det negativt att få lämna klassrummet för att jobba i ett annat rum. De 
kände sig utanför och saknade samhörighet med den övriga klassen. Däremot fanns 
det även elever som kände att de kunde arbeta och koncentrera sig bättre i en mindre 
grupp (a.a). Det senare kan refereras till vår studie där Informant 2 berättade att det 
fanns två elever i dennes klass som gick till speciallärare, där de fick individanpassad 
undervisning och färre störningsmoment som kunde få dem att tappa fokus. Detta 
visar på att läraren menar att det gör nytta för eleverna med stödundervisning utanför 
klassrummet för just dessa elever.  

I motsats till informanten ovans erfarenheter, visar Skolverkets (2007) rapport att de 
elever som får lämna klassrummet för stödundervisning, ofta måste ta igen stora 
delar av det som de missat av den ordinarie undervisningen när de kommer tillbaka. 
Vilket även Informant 1 vittnar om när denne berättar att en elev gjorde sig till och 
spelade clown när han kom tillbaka från specialundervisning. Detta p.g.a. att han 
tyckte det var jobbigt att gå iväg från klassen, att han missade saker som resten av 
klassen gjorde samt att han inte ville vara annorlunda. 

6.4.2 iPad och iPhone 
Resultaten visar även att det finns tillgång till iPads i undervisningen. En lärare 
nämner även att de har tillgång till iPhone, som har liknande funktioner som en iPad. 
De aktuella lärarna menar, i samstämmighet med Burden m.fl. (2012), att iPad är ett 
bra hjälpmedel i undervisningen, men också att deras elever har blivit mer 
motiverade genom dess användning. Informant 1 berättar att denne hade en elev som 
hade svårt att skriva en text med röd tråd och då har iPhonen varit till stor hjälp, då 
eleven först talat in sin text för att sedan lyssna och skriva av, vilket förbättrade den 
röda tråden. Eleven kände efter denna stödinsats att han klarade av att prestera något 
själv, vilket stärker bilden av iPadens inverkan på den ökade motivationen Burden 
m.fl. resonerar kring. 
Vidare kan vi, genom Burdens m.fl. (2012) resultat, angående att använda iPad som 
ett hjälpmedel vid elevrespons, koppla ihop och se en framtida chans att utveckla 
användningen av iPaden hos minst en av informanterna. Informant 4 använde sig 
redan av formativ bedömning för att låta eleverna reflektera över sitt eget lärande, 
och denna del i undervisning, menar vi med stöd i Burdens m.fl. (2012) forskning, 
hade kunnat utvecklas och utökas genom iPad användningen.  



26 

 

6.4.3 Individanpassning 
Utifrån de svar som vi har fått vid intervjuerna, kan vi utröna att specialpedagogens 
hjälp kompletteras med olika former av nivåanpassning, resurslärare i klassrummet 
eller annan extra träning i klassrummet, vilket stärker de resultat Skolverket (2007) 
framkommit till. 
Dock berättar Informant 8 om att denne inte har möjlighet till något extra förutom 
specialpedagogen. Det framträder även i resultaten hur de olika informanterna 
arbetar för att göra det möjligt för alla elever att delta i samma undervisning i 
klassrummet, då genom nivåanpassning eller arbetsscheman, vilket här tydligt visar 
prov på det Malmgren (1988) menar är en formaliserad undervisning samt kan 
kopplas till bl.a. Vetenskapsrådets (2002) resultat som visar på att det är lämpligt att 
blanda olika metoder och insatser för bästa resultat för varje enskild elev. 

I läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011) står det att undervisningen ska 
individanpassas efter varje elevs behov och förutsättningar. Alla av de intervjuade 
lärarna arbetar mer eller mindre individanpassat, men framför allt är det Informant 7 
som berättar om detta genom att förklara att eleverna får anpassade arbetsscheman 
efter vart just de befinner sig i inlärningen. En individanpassning kan ju innebära att 
eleven t.ex. går iväg till en specialpedagog, vilket alla deltagarna resonerar kring att 
just vissa av deras elever gör.  

6.4.4 Stödinsatser i förhållande till de nationella proven 
Fouganhtine (2012) menar att det är nödvändigt med nationella riktlinjer för hur 
elever med läs- och skrivsvårigheter ska uppmärksammas och vilket stöd som ska 
finnas att tillgå, för att så tidigt som möjligt i elevernas liv handskas med och 
förbättra deras villkor. Detta diskuteras också i resultaten, vilka påvisar vikten av att 
sätta in stöd tidigt, redan när problematiken upptäcks. 

De åtta informanterna har under det gångna läsåret satt in stödinsatser i olika 
utsträckning, i form av olika hjälpmedel och resurser, för de elever som inte klarade 
de svenska nationella målen i åk 3. Alla elever som informanterna tillsammans har, 
gjorde i åk 3 nationella prov i bl.a. svenska. Skolverket (2013) menar att syftet med 
de nationella proven är att främja en mer rättvis bedömning och på så sätt öka 
förutsättningarna för att alla elever i den svenska grundskolan får liknande 
utbildning. Med hjälp av de nationella proven ska eleverna få större chans att uppnå 
sina mål (a.a). De framsteg som informanterna sett under det gångna året, med de 
stödinsatser som getts, är allt från väldigt små till mycket stora. Informant 4 
berättade om att de elever som haft åtgärdsprogram i dennes klass nu nådde målen 
och att de inte längre har åtgärdsprogram, däremot berättar Informant 5 om att 
framsteg sett men att målen då, cirka ett år efter nationella proven i åk 3 inte ligger 
på en godkänd nivå.  
Det var inte många av informanterna som trodde att deras elever med svårigheter 
skulle klara de nationella målen i åk 6. 
Frågan är då om Skolverkets (2013) mening med de nationella proven, att fler 
eleverna ska få större chans att uppnå sina mål, har uppfyllts, när lärarna redan i åk 4 
kan se vilka elever som ej kommer uppnå kraven i åk 6 i svenska. Flera av deltagarna 
i studien tror på att deras elever kommer klara fler delar av målen i åk 6, än i åk 3, 
men fortfarande inte uppå alla de krav som ställs. Dock är lärarna positiva till att det 
sker framsteg och förefaller ha god bild över vilka delar av svenskämnet som 
svårigheterna för varje elev finns i.   
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6.5 Forsatt forskning 
Tankar som uppkommit kring vad vi skulle vilja veta mer om under studiens gång är 
bl.a. hur stor betydelse motivationen har för elever med svårigheter och som inte 
uppnått målen i svenska i år 3, har man sett att eleverna klarat mer när lärarna arbetat 
med motivationen och skulle motivationsarbete gjort av bara lärarna kunna ersätta 
specialundervisning helt? Det skulle i så fall innebära att läs- och skrivsvårigheter är 
något som skapas och kan både förebyggas och övervinnas. Det skulle även vara 
intressant att utveckla forskningen kring specialpedagogens vara eller icke vara i 
avskilda miljöer, då det råder så skilda åsikter om det i dagens samhälle.  

6.6 Pedagogiska implikationer 
Våra resultat skulle kunna visa verksamma lärare hur andra lärares undervisning är 
upplagd för elever med svårigheter. Ett intressant resultat ur studien var att många av 
de deltagande lärarna redan i åk 4 ansåg sig vara tämligen säkra på att vissa elever 
inte skulle klara målen i svenska i åk 6 heller. Det kan ses som god insikt i elevens 
utveckling, men lärarna kan möjligtvis glömma att sträva efter just denne elevens 
proximala utvecklingzon (Jerlang, 2007), då läraren vet att Skolverkets (2011) mål 
inte kommer uppnås ändå. Ytterligare ett intressant resultat i studien var det höga 
användandet av ex iPad i undervisningen, detta är en relativt ny förekomst, och 
förhoppningsvis kommer tillgängligheten kring de tekniska stöden för elever med 
svårigheter att öka de kommande åren. Slutligen vill vi rikta blicken mot vikten av 
specialpedagogerna både i enskild undervisning men även i klassrummet utefter vad 
som är rätt för varje elev. Dessa insatser kan vara avgörande för elevernas goda 
inlärning i ämnet svenska. 

6.7 Avslutning 
Avsikten med denna studie var att skapa en ökad förståelse för elever med läs- och 
skrivsvårigheter, genom forskning kring bl.a. stödinsatser för dessa elever. Läs- och 
skrivsvårigheter är ett begrepp som har alltid har funnits och alltid kommer finnas, 
därför hoppas vi ha kunnat ge tips till verksamma och kommande lärare, samt att ha 
synliggjort hur undevisningen ser ut hos ett antal lärare som har koppling till 
begreppet idag, vilket vi tycker att vi lyckats med genom studiens resultat. 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 
• Hur gammal är du? 

• Hur länge har du varit verksam inom skolan? 

• Vad har du för grundlärarutbildning?  

• Har du någon särskild utbildning inom läs- och skrivsvårigheter? 
Om ja: 
Vilka?  
Hur har du tillägnats dessa?  

• Hur ser läs- och skrivinlärningen för eleverna i din klass ut? 

• Deltar alla elever i den här undervisningen dagligen? 

• Har du några elever idag som ej uppnått målen i svenska i årskurs 3? 
Kan du berätta hur dessa elevers svårigheter utmärker sig? 

• Hur skulle du beskriva vad läs- och skrivsvårigheter kan innebära? 

• Berätta hur du/ni arbetat vidare med de elever som ej uppnått målen för 
årskurs 3 i svenska? Tex. vilka stödinsatser, metoder och hjälpmedel används 
hos er idag och i vilken utsträckning?  

• Kan du berätta hur stödnätet runt eleverna ser ut?  
Är det något elevhälsoteam involverat och vilka ingår i det?  

• Har valet av hjälpmedel, metoder och stödinsatser gjort att eleven visat 
framsteg under detta läsår? 
Hur har du uppmärksammat detta? 

• Hur ser möjligheterna ut, tror du, för dessa elever att klara de nationella 
målen i svenska i årskurs 6? 

• Nu är vi färdiga med vår intervju. Har du något mer att tillägga om det som vi 
har pratat om? 
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Bilaga 2 - Missivbrev 
Hej!  
Vi är två lärarstudenter från Linnéuniversitet i Kalmar, som nu håller på att skriva 
vårt examensarbete. 
 
Vi har sett att en del elever i svenska grundskolan inte klarar de nationella målen i 
svenska i årskurs 3. Syftet med vår studie är därför att ta reda på vilka stödinsatser 
som de här eleverna får när de börjar årskurs 4.  Vi har valt att skriva om detta 
eftersom vi anser det viktigt att ha kunskap om och framför allt tror vi att vi kommer 
möta de elever som behöver stödinsatser när vi snart är verksamma lärare. 
 
Nu ska vi göra en kvalitativ undersökning och i denna kommer vi att intervjua 
grundskollärare i årskurs 4. Vi är intresserade av din åsikt om detta och därför 
hoppas vi att just du skulle vilja delta i vår undersökning. Vi beräknar att varje 
intervju kommer att ta ungefär 30-60 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in för 
att vi inte ska missa några uppgifter som sägs och för att kunna fokusera på dig och 
vårt samtal. Vi förhåller oss till Vetenskapsrådets etiska krav, därför kommer alla 
uppgifter och resultat att vara konfidentiella och ingen deltagare kommer att kunna 
identifieras. Insamlad data kommer endast att användas till vårt examensarbete, för 
att sedan när examensarbetet är godkänt raderas. Det är självklart frivilligt att delta 
och skulle ni ångra er kan ni när som helst dra er ur undersökningen om så är fallet.  
 
 
Hör gärna av dig till någon av oss om du har några funderingar kring 
undersökningen. Vi vill gärna ha ditt medgivande/avböjande senast måndagen den 
29 april, gärna tidigare. 
Våra kontaktuppgifter finns nedan. 
 
 
Hoppas vi ses!  
Med vänlig hälsning  
 
Maria Gandskog 
mg----@student.lnu.se 
070- ------- 
 
och 
 
Denise Wiklund 
dw----@student.lnu.se  
070- ------- 
 


