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Sammanfattning 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur pedagoger arbetar i klassrummet med elever med läs- 

och skrivsvårigheter, hur olika didaktiska ställningstaganden eller didaktiska val påverkar detta 

arbete, samt att i en andra del undersöka vilka faktorer som påverkar pedagogens val av metoder 

eller egna strategier. I undersökningens syfte ingår således att lyfta fram lärarnas tankar och 

reflektioner kring sitt eget arbete med dessa elever. Frågeställningarna belyser områden som; hur 

pedagoger väljer att arbeta i klassrummet för att möta elever med läs- och skrivsvårigheter, samt 

hur de uttrycker att metoderna de tillämpar är utformade för dessa elever och vilka faktorer som 

kan ha påverkan på deras val. 

 

Via en kvalitativ ansats undersöktes pedagogernas syn på sina egna val av metoder i klassrummet 

för elever med svårigheter inom området läs- och skriv. Det empiriska materialet består av 

semistrukturerade intervjuer med tolv pedagoger på åtta olika skolor vilka alla undervisar i årskurs 

tre. Den insamlade empirin analyseras med hjälp av Interpretativ fenomenologisk analys (IPA) 

utifrån så väl ett didaktiskt som ramfaktorteoretiskt perspektiv.  

 

Resultatet påvisar såväl likheter som skillnader i pedagogers sätt att undervisa. Det som 

framträder som likheter i studien är att pedagogerna varierar sig i användandet av olika metoder i 

sin undervisning. Metoderna de tillämpar beskrivs inte hos alla respondenter specifikt vara 

utformade för att möta upp elever med svårigheter inom området läs- och skriv utan mer kopplat 

till hela gruppens behov. De flesta pedagoger i studien anpassar istället materialet till elever med 

läs- och skrivsvårigheter eller tillämpar olika hjälpmedel. Studien visar att många av pedagogernas 

didaktiska val i den egna undervisningen påverkas av de ramfaktorer som inverkar på deras 

arbete. De flesta respondenter i studien påpekar att arbetet med hjälpmedlet datorn påverkas av 

tillgång till datorer, inlogg och kunskap kring de olika programmen.  

 

Några skillnader som framkommer i studien är hur insatta pedagogerna är i varför de tillämpar en 

specifik metod eller varför till exempel bildstöd tillämpas. En del kan förtydliga varför de använder 

det och andra nämner bara att det används, men ger inga beskrivningar på några konkreta 

exempel. Utifrån alla respondenternas svar uttrycks att de medvetet arbetar flexibelt och varierat 

för att möta upp elevernas behov. Däremot följer pedagogerna inte systematiskt upp och 

utvärdera sina val av arbetssätt och metoder för att se vilken betydelse de har för elevernas 

utveckling.  

 
Nyckelord: Läs- och skrivsvårigheter, didaktiska val, påverkansfaktorer, metoder, strategier. 
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Inledning 

Vår tid som studenter i speciallärarprogrammet börjar gå mot sitt slut. Under utbildningens gång 

har våra tankar kring företeelser i skolan ställts på sin spets på olika sätt genom att vi utmanats att 

förkasta, förändra eller förstärka våra föreställningar om skolan. I utbildningen så har 

diskussioner med de andra studenterna även uppkommit om olika metoder som tillämpas för 

elever med läs- och skrivsvårigheter. Fokus har då varit riktat mot metoder som bygger på 

vetenskaplig grund för att gynna denna elevgrupp. I takt med utbildningen har vårt intresse för 

att se vilka val pedagoger tillämpar i sitt arbete inom klassrummets ram med elever med läs- och 

skrivsvårigheter därmed växt.  

 

Vi har under många år arbetat som klasslärare och har då själva valt metoder och egna strategier i 

vår undervisning för att skapa möjligheter för alla elever att nå skolans kunskapsmål. Vi vet att 

det krävs en medvetenhet och en stor kunskap i området för att kunna hjälpa och stötta elever 

med läs- och skrivsvårigheter i skolans undervisning. Under vår tid som klasslärare och idag som 

speciallärare ser vi att det finns kunskaper som inte når ut till pedagoger när det gäller dessa 

elever. Enligt Gibbons (2014) så är det en stor utmaning för lärarna som arbetar i skolan att skapa 

möjligheter för alla elever att nå skolans läroplans- och kursmål. Hur ser det arbetet ut på 

skolorna och hur vet pedagogerna att de insatser, metoder eller strategier de använder sig av är 

gynnsamma för eleven? Vad är det som är avgörande i deras val av arbetssätt för att anpassa 

undervisningen? Dessa frågor har väckt vårt intresse och i och med det lagt grunden till det 

område vi vill undersöka i vår studie. Det kan även i skolan finnas många faktorer som 

påverkar valet av undervisningsmetod och pedagogens förutsättningar varierar från skola till 

skola, något som också är intressant att undersöka.  

 

Det vore också intressant att undersöka hur pedagogerna tänker kring bedömningsstödet och hur 

det påverkar deras sätt att arbeta i klassrummet för elever med läs - och skrivsvårigheter? I och 

med att bedömningsstödet blev obligatoriskt för årskurs 1 fångas fler elever upp och deras 

kunskapsutveckling blir mer synlig (af Sandberg nr 2/2018). Tanken med bedömningsstödet är 

att följa upp elevernas kunskaper i läs- och skrivutveckling och upptäcka elever i behov av extra 

anpassningar eller i behov av mer stimulans.  

 

Under arbetet med vår studie har vi haft ett nära samarbete där vi har delat upp och skrivit 

enskilda stycken som vi sedan har bearbetat och sammanställt tillsammans. Då vi bor en bit ifrån 

varandra så intervjuade vi sex respondenter var i olika kommuner. Intervjuerna delades upp med 

anledning av att vi ville försäkra oss om likvärdig medverkan. När materialet samlats in från 

intervjuerna transkriberade vi de sex intervjuerna som vi var intervjuansvariga för. Därefter 

delgav vi varandra våra respektive transkriberingar för att kunna genomföra våra analysavsnitt. 

De teorier som delades upp är de didaktiska valen som Camilla Örvill utgick ifrån vid analysen 
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samt ramfaktorsteorin som Pia Blomberg utgick ifrån vid analysen. Vi har gemensamt skrivit 

resultat och diskussion och för att få ett sammanhängande språk genom hela arbetet har vi 

gemensamt granskat och bearbetat texten. 

Vi vill tacka vår handledare Johanna Svahn för hennes stöd i arbetet med denna uppsats samt de 

pedagoger som deltog vid intervjuerna.  
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Bakgrund 

I denna uppsats undersöks hur pedagoger arbetar i klassrummet med elever med läs- och 

skrivsvårigheter, hur olika didaktiska ställningstaganden eller didaktiska val påverkar detta arbete, 

samt att i en andra del undersöka vilka externa faktorer som påverkar pedagogens val av metoder 

eller egna strategier. Nedan beskrivs tänkbara faktorer som kan påverka hur pedagoger arbetar 

med det fokuserade området. I denna del av uppsatsen diskuteras även samverkan mellan olika 

professioner samt den varierande synen på hur man arbete med elever i behov av särskilt stöd 

och hur utvärdering och dokumentation av arbetssätt kan se ut. 

Förutsättningar som påverkar pedagogers val i skolvardagen   

I skollagen finns formuleringen om att skolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. Denna bestämmelse riktar sig till alla aktörer i skolan och inkluderar 

dessutom både undervisningens innehåll och dess metodik. Det innebär att även de fyra 

nedanstående didaktiska frågorna bör besvaras utifrån vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet: Vad, När?, Hur? och Varför? Detta är frågor som läraren har med sig i planeringen av 

sin undervisning. Vad som händer i klassrummet ligger inom ramen för didaktikens 

intresseområde och speciellt det som direkt har att göra med lärarens undervisningsarbete. Imsen 

(1999) menar att didaktik inte bara handlar om mål, metoder och arbetsformer i undervisningen, 

utan att det handlar om ett samspel mellan många yttre faktorer, där läraren måste förstå sin egen 

del i det samspelet.  

 

Några faktorer som pedagogen behöver ta hänsyn till vid val av undervisningsmetod är 

elevgruppen och varje individs behov, resurser i klassrummet, den inre och yttre miljön på 

skolan, samt materialet pedagogen har att tillgå. Även undervisning i samverkan är en viktig del i 

arbetet med elever i behov av särskilt stöd, framför allt vid inkluderande undervisning. Klasslärare 

samarbetar med speciallärare, terapeuter, specialistläkare, elevassistenter och föräldrar. Fördelarna 

med detta är att det kan skapa en bättre helhet än flera små delar. Alla kan tänkas lära av 

varandra, vilket då även skulle kunna öka samordningen av hjälpinsatser för elever i behov av 

särskilt stöd (Mitchell 2015). Samverkan mellan pedagoger på skolan och mellan olika 

professioner kan dock även vara utmanande att få till. Dels kan synen på varandras professioner 

ha påverkan på samarbetet kring elever i behov av särskilt stöd. De olika professionerna kan ha 

dålig insikt i varandras arbetsbeskrivning vilket kan skapa svårigheter. Här i ligger också ett ansvar 

på ledning att synliggöra vad varje profession i skolan har för uppdrag och arbetsuppgifter. Finns 

dessa bitar på plats så finns det möjligheter att ta del av varandras kunskap. Sundqvist (2014) 

lyfter till exempel att det med ett samverkande perspektiv på handledning kan ge ett mervärde om 

man väljer att se alla aktörer som experter och hänsyn tas till allas kunskap och erfarenhet vid 

problemlösning. En viktig fördel i detta menar hon är att fokus hamnar mer på grupp istället för 
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individ, vilket kan främja utvecklingen av inkluderande undervisningssätt som når ut till elever 

med olika inlärningsstilar. Även Lindqvist och Rodell (2015) framhåller att skolan bör vara 

organiserad så att en god kommunikation samt samverkan mellan skolans alla aktörer är 

fungerande med kontinuerliga elevhälsomöten, samt samverkansmöten mellan elevhälsa och 

pedagoger. Enligt resultaten i deras studie så är det kompetenserna hos de olika yrkesgrupper 

som finns i skolan som möjliggör att en samverkan blir framgångsrik för både lärare och elevers 

utveckling.  

Arbetet med elever i behov av särskilt stöd inom klassrummets ram 

Enligt Lgr 11 (2011) ska pedagoger inte bara samverka för att skapa en god miljö för utveckling 

och lärande, utan även för att uppmärksamma och stödja elever i behov av extra anpassningar 

eller särskilt stöd. Med utgångspunkt i Skolverket (2014) kan det även slås fast att det är viktigt att 

tidigt identifiera vilka elever som är i behov av sådana anpassningar. Mitchell (2015) argumenterar 

dock för att ett inkluderande arbetssätt för elever i behov av särskilt stöd är en utmaning då det 

oftast handlar om att införa en hel rad åtgärder. Även Lindqvist och Rodell (2015) påvisar att 

sådant arbete ställer höga krav på skolan då lärare och annan skolpersonal ofta har sin egen skola 

som referensram, när särskilda behov hos en elev upptäcks och bedöms.  

 

I lärares uppdrag ingår en skyldighet att möta elever i behov av särskilt stöd utifrån såväl 

individnivå, gruppnivå som organisationsnivå. Individnivå kan innebära en lärares eller övrig 

skolpersonals bild av eleven i olika lärmiljöer, resultat från olika tester eller den skriftliga 

individuella utvecklingsplanen. Gruppnivån kan behandla hur den aktuella klassen fungerar, 

undervisningen eller hur lärmiljön ser ut. På skolnivå handlar det mer om skolans verksamhet, 

hur den organiseras och hur resurser fördelas (Skolverket, 2014). I praktiken relateras 

dock skolsvårigheter ofta endast till individen, vilket innebär att insatser riktar in sig på denna 

snarare än på samspelet mellan individen och omgivningen eller att undanröja hinder i 

undervisningsmiljön. När fokus läggs på individen blir oftast stödet en specialistuppgift istället 

för ett arbete inom klassens ram. Isaksson (2009) menar att en utmaning är just att se hur stor del 

individen har i problemet och hur stor del det även handlar om omgivningen. Enligt Lindqvist 

och Rodell (2015) är det traditionella sättet att se på specialpedagogiska frågor att skolan tittar 

mer på elevens egna karaktäristiska och funktionsnedsättningar istället för att titta på lärarens 

undervisning. Något som oftast leder till att eleven kompenseras upp genom stödundervisning då 

det är det kompensatoriska perspektivet som dominerar ute på skolorna. En av orsakerna till 

detta beskrivs vara den starka tradition som råder i skolan, där lärarens roll och identitet generellt 

inte inbegriper ansvaret för eller kunskaper kring elever i behov av särskilt stöd (se exempelvis 

Lindqvist, 2011). 
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Vikten av dokumentation och utvärdering i den pedagogiska praktiken 

Det finns en mängd olika undervisningsmetoder för en pedagog att välja mellan för att variera sin 

undervisning utifrån allas behov och det är många olika faktorer som spelar in i valet av dessa. 

Många studier visar på olika sätt att arbeta vad gäller metoder eller strategier men alla dessa 

studier får lite betydelse om de inte implementeras på skolan och utvärderas. Vetenskapsrådet 

(2015) beskriver att skolan är dålig på att dokumentera ner erfarenhet och att den för att kunna 

utveckla sitt arbete bör använda sig av ett mer vetenskapligt tänkande i sin dokumentation. 

Dokumentationen bör då innehålla en beskrivning av vad det är man gör utifrån erfarenhet, vilka 

effekter det har, samt vad det är som har orsakat dessa effekter (Vetenskapsrådet, 2015). Men var 

någonstans i pedagogernas arbete ser man kvalificerad dokumentation för att säkerställa att de 

undervisningsmetoder man använder ger det resultat man ville uppnå?  

 

Pedagogernas arbetsbörda är stor och dokumentation, utvärdering och resultatanalys prioriteras 

inte alltid i det dagliga arbetet. Även Mitchell (2015) lyfter frågan kring dokumentation och menar 

att en interventionsstrategi behöver vara noggrant beskriven i en bruksanvisning för att förmedla 

vad som fungerar i arbetet med olika undervisningsstrategier. Finns det belägg för att strategin 

har följts noga och har strategiernas effektivitet visat samma resultat i flera studier? Kan studien 

visa på måluppfyllelse och är det rena undervisningsstrategier eller en blandning av olika? Mitchell 

(2015) hävdar att vi behöver vara säkra på att strategin har en positiv effekt på det beteende vi vill 

förändra. Detta är svårt och komplext att få till i vardagen på en skola där tiden oftast är det som 

begränsar verksamheten. När en pedagogs undervisningstid är avklarad finns det mycket lite tid 

över för dokumentation och utvärdering av lektioner och undervisningsmetoder. Utvärderingar 

förekommer säkert men på vilket sätt? Ytterligare en problematik är att all den forskning som 

finns inom olika undervisningsmetoder inte kommer skolan till del och att det i och med det 

skapas en klyfta mellan forskning och praktik. Pedagogerna har inte forskningen lättillgänglig och 

det blir då stora luckor mellan det som pedagogerna utför i sin vardag praktiskt och det som 

forskarna kommer fram till vad gäller undervisningsmetoder (Mitchell 2015). 

  

Utifrån dessa områden syftar denna uppsats till att öka kunskapen om grundskollärares val av 

arbetsmetoder och strategier för elever med läs- och skrivsvårigheter inom ramen för 

klassrummet, samt till att undersöka vilka faktorer som kan påverka dessa val.  
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Forskningsöversikt 

I denna del av arbetet redogörs för resultat från tidigare studier om lärares syn på arbetet med 

elevers läs och skrivinlärning. I avsnitten lyfts även vilka utmaningar lärare upplever i arbetet med 

detta, samt vilka faktorer de ser som betydelsefulla i sitt arbete. Även forskarnas reflektioner 

beskrivs. Forskningsöversikten har delats in i följande två teman: 1) Pedagogers svårigheter i sitt 

arbete med läs- och skrivsvårigheter, 2) Pedagogers metoder och strategier i sin undervisning. 

Pedagogers svårigheter i arbetet med elever med läs-och skrivsvårigheter  

Resultat från flera forskningsstudier (Leite 2012; Sandberg, Hellblom-Thibblin & Garpelin 2015; 

Dockrell & Lindsay 2001) visar på att pedagoger ofta saknar tillräckliga kunskaper om läs- och 

skrivsvårigheter. De forskare som genomfört dessa studier framhåller även att pedagoger överlag 

saknar tillräckligt med stöd i sitt arbete.  

Otillräckliga kunskaper i arbetet med elever med läs- och skrivsvårigheter 

Leite (2012) har i en studie undersökt pedagogers erfarenhet av att möta elever med dyslexi. I 

studien analyseras enkäter besvarade av hundra pedagoger och studiens syfte var att visa att 

universitet och högskolor behöver bli bättre på att förbereda lärarstudenter och ge dem rätt 

verktyg för att kunna möta elever med dyslexi i sin undervisning. Studien visar att oavsett 

arbetslivserfarenhet så har inte pedagogerna i studien rätt kunskap för att kunna upptäcka, 

utvärdera eller möta upp elever med dyslexi. Eleverna fick således inte den insats inom läs- och 

skriv som de behöver. Vidare beskriver hon i sin studie att pedagoger behöver tänka på att elever 

med dyslexi behöver andra undervisningsmetoder för att lyckas i sin inlärning. Bland annat 

argumenterar hon för att det är viktigt att tänka på att elever med dyslexi behöver mer tid för att 

lära, tydliga instruktioner och uppmuntran för att stärka sitt självförtroende. Pedagoger behöver 

framförallt tänka på att elever med dyslexi lär sig på ett annat sätt men att de fortfarande är 

kapabla till att lära. När en pedagog inte kan möta upp en elev med dyslexi tar, enligt Leite (2012), 

frustrationen lätt över och pedagogen förstår inte orsaken till elevens svårigheter.  

 

Även Sandberg, Hellblom-Thibblin och Garpelins (2015) kvalitativa studie beskriver pedagogens 

svårigheter med att räcka till för alla elever och deras olika förutsättningar. Studien syftar till att 

öka förståelsen för pedagogers perspektiv i att främja elevers lärande inom läs och skriv i årskurs 

ett. I studien genomfördes 18 stycken semistrukturerade intervjuer. I en studie genomförd av 

Akcamete och Gökbuluts (2017), även den av kvalitativ karaktär, visas också på att pedagoger 

inte har tillräckliga kunskaper för att undervisa elever i läsförståelse utifrån elevernas behov så att 

de utvecklas i sin läsförståelse. Denna är en fallstudie med semistrukturerade intervjuer med 18 

klasslärare i grundskolan.  
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I en annan studie, av Dockrell och Lindsays (2001), ger pedagoger uttryck för att vara konstant 

bekymrade över sin oförmåga att ge tillräcklig hjälp, samt det faktum att mängden stöd från 

språkexperter var begränsad. Ytterligare en studie, genomförd av Harris, Davidson och April 

(2015), påvisar att pedagogers stöd i undervisningen kring läsning inte är tillräcklig och att de 

behöver mer förståelse och kunskap i ämnet. Dessutom visar studien på hur pedagogers stöd till 

elever med läs-och skrivsvårigheter oftast sker i grupp eller individuellt och inte alltid leder till 

utveckling för eleven. Studien är en kvalitativ studie som genomfördes genom 15 

semistrukturerade intervjuer med lärare (Harris m.fl., 2015). Resultaten visade på att de pedagoger 

i studien som arbetade på mellanstadiet saknade förmåga att stödja de elever som hade utvecklat 

ett läsflyt och en grundförståelse för texten, men vilka fortfarande kämpade med att läsa 

självständigt och kunna koppla det lästa till egna erfarenheter eller dra paralleller till andra ämnen. 

Studien visade också att pedagogerna arbetade mycket lite med litteratur digitalt och att de 

förbisåg vikten av detta i arbetet med elever som har läs- och skrivsvårigheter. Pedagogerna i 

studien tog inte heller tillvara på elevernas erfarenheter utanför skolan som en resurs i 

undervisningen för att skapa effektiva lässtunder. En studie genomförd av Moreau (2014) visar 

även den att lärare behöver mer utbildning inom läs- och skrivsvårigheter, klassrumsstrategier 

och arbetssätt. I studien redogörs för data insamlat från semistrukturerade intervjuer med 

pedagoger för 69 elever. Studien bestod av ett tvåstegsprojekt i två lokala skolmyndigheter där 59 

elever i årskurs tre deltog och ett urval av tio barn i samma ålder som gick på en specialskola. 

Studien undersökte grundskollärarnas uppfattning om elever med lässvårigheter.  

Brist på fortbildning och handledning 

Ett resultat från studien av Akcamete och Gökbulut (2017) som refereras till i föregående avsnitt 

är att pedagogen i de klassrum där man arbetar inkluderande ofta saknar tillräckligt med stöd men 

även att samarbetet med specialläraren i klassrummet inte alltid är så fungerade då hjälp inte tas 

emot av klassläraren. Resultatet av studien påvisar att samarbetet är viktigt då pedagogen har 

svårt att göra rätt sorts anpassningar för eleven. I en annan studie, bedriven av Dockrell och 

Lindsay (2001) undersöktes lärares syn på och förståelse av en viss grupp elever med speciella tal- 

och språksvårigheter. Resultatet av denna visar att pedagogerna fått för lite träning i att identifiera 

och stötta elever med tal- och språksvårigheter. Även de pedagoger som arbetade på 

specialskolan hade fått lära sig via arbetet eller genom kortare kurser och i och med detta hade de 

svårt att förstå elevernas svårigheter. Resultatet från studien av Moreau (2014), som tidigare 

nämnts, visar på brist på förståelse för elever med lässvårigheter och en oförmåga till att definiera 

specifika läsförmågor och kännetecken. Forskarna hävdar att detta kan leda till felriktade insatser 

för eleven. De använder sig av en fenomenologisk case-study med insamling av data från 35 

respondenter och intervjudata från 10 deltagare från tre olika skoldistrikt. Studien indikerar även 

att mer tid och insatser från speciallärare behövs, samt professionell utveckling för pedagoger 

inom läs- och skrivkunnighet.  
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Påverkansfaktorer på skol och organisationsnivå 

Forskning av Sandberg, Hellblom-Thibblin och Garpelin (2015) pekar på att de flesta resurser 

inom skolan läggs i de högre årskurserna och att det finns en generell brist på förebyggande 

arbete. Deras studie visar också att det finns brister i överlämnande vad gäller erfarenhet och 

information mellan förskola och årskurs ett inom läs och skrivinlärning. Dockrell och Lindsays 

(2001) studie, som nämndes i ett tidigare skede, demonstrerar att pedagoger inte heller får rätt 

stöd eller rätt information för att kunna möta elever med tal- och språksvårigheter.  

 

I relation till detta pekar forskning gjord av Navsaria, Pascoe och Kathard (2011) mot att om 

inkluderande undervisning ska fungera eller utvecklas så behöver elevers behov lyftas tillsammans 

med pedagogers tankar och perspektiv. För att förstå svårigheterna hos eleven är det även viktigt 

att man inte bara se till eleven utan även till skolsystemet som eleven befinner sig i. Det handlar 

inte bara om individen utan pedagogen måste se till hela kontexten. Studien genomfördes i västra 

kapprovinsen i Sydafrika och var en semistrukturerad intervjustudie där en serie intervjuer 

utfördes med två klasslärare.  Resultatet av studien visar olika påverkansfaktorer på pedagogernas 

arbete så som hinder i skolsystemet, lärares kompetens, elevens sociala bakgrund, begränsad 

utbildning samt stöd till lärare på skolnivå. Även dålig grundkompetens hos elever och 

språkproblem är faktorer som påverkar pedagogers arbete. De nuvarande möjligheterna för 

eleverna till en utveckling av skriftspråket visade sig vara otillräckliga och pedagogerna själva 

kunde identifiera flera hinder till att främja elevers skriftliga språkutveckling så som begränsade 

läs- och skrivmöjligheter, begränsad träning med pedagog, språkliga barriärer, brist på resurser i 

skolan, osäkra hemmiljöer, samt brist på stöd hemma då föräldrarna även de var svaga i sitt 

språkanvändande. Det som behövs menar Navsaria, Pascoe och Kathard (2011) är utbildning och 

stöd till lärare, tydliga och konsekventa riktlinjer för bedömning, hjälpmedel för elever och säkra 

vårdande hemmiljöer. I studien undersöktes pedagogers perspektiv på elevers skriftspråkliga 

utveckling, pedagogers perspektiv på de utmaningar som kan påverka elevernas skrivutveckling 

samt pedagogernas perspektiv på de möjligheter som finns i att utveckla skriftspråket hos 

eleverna.  

 

Harris, Davidson och April (2015) studie visar att det inte fanns någon gemensam samsyn kring 

läsning, inte ens från de som jobbade på samma skola och de arbetade inte med någon speciell 

läsmetod eller följde ett speciellt interventionsprogram. Studien visar också att pedagogernas syn 

på stöd i sitt arbete med läsning inte synkade med vad de var beordrade att göra. Harris, 

Davidson och April (2015) visar även på att pedagogerna i deras studie arbetade mycket lite med 

litteratur digitalt att de förbisåg vikten av detta i arbetet med elever med läs- och skrivsvårigheter.  
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Pedagogers arbetssätt och strategier i undervisning 

Flera av de studier som diskuterats ovan har visat på olika svårigheter som pedagoger stöter på i 

sitt arbete med elever med läs- och skrivsvårigheter. I kommande avsnitt kommer fokus nu riktas 

mot studier (Eckerholm 2018; Varga 2016; Tjernberg 2013; Ziolkowska 2007) där pedagogers 

egen syn på sin undervisning; främst gällande läsförståelse, både för elever utan specifika 

svårigheter och elever med läs- och skrivsvårigheter beskrivs. 

Pedagogers syn på framgångsrik undervisning i läsförståelse 

I Eckerholms (2018) kvalitativa studie undersöks lärares syn på undervisning i läsförståelse i 

årskurs 4-6. I studien framhöll de deltagande pedagogerna ett antal olika ändamål som de ansåg 

vara en framgångsrik undervisning i läsförståelse. Pedagogerna i studien ansåg att det i arbetet 

med att finna information är viktigt att samtala om hur texter kan tolkas och att eleverna lär sig 

att motivera och argumentera för sina uppfattningar samt upplevelser och nöjet av att läsa. Andra 

framträdande moment som de arbetade med var introduktion av nya ord och begrepp, 

skrivuppgifter av olika slag, högläsning och samtal om faktatexter samt betydelsen av elevernas 

positiva upplevelser av att läsa.  

 

I en studie av Vargas (2016) lyfts inte bara pedagogernas syn på sin undervisning i läsförståelse, 

utan även det stöd de genom deltagandet i själva forskningsstudien fick i att vidareutveckla sin 

läsundervisning i årskurs 6-9. I studien analyseras användandet av frågor i relation till texter i 

undervisningen som ett didaktiskt verktyg utifrån empiri i form av textsamtal i årskurs 6 och 7. 

Studien visar på enskilda tillfällen i textsamtal där eleverna erbjuds stöd i att utveckla 

textrörlighet. Resultat i studien visar även att pedagogernas användning av frågeställandet som 

undervisningsstrategi gav möjligheter för elever att utveckla sin läsförmåga och då i kombination 

med andra undervisningsstrategier och stödstrukturer. Andra undervisningsstrategier som 

beskrivs är användande av whiteboardtavlan för att skriva upp analysfrågor och frågor som 

eleven ska skapa tankekarta eller listor utifrån. Eleverna fick även skriva ner sina frågor inför ett 

textsamtal vilket blev ett stöd för eleverna i att formulera sina tankar och att kunna återkoppla till 

dem även om det gått några dagar mellan läsning och samtal. Denna studie visar även på att mer 

verbala undervisningsstrategier användes såsom att kunna exemplifiera, förklara, modellera, 

uppmana, instruera och bekräfta. I och med att frågorna som användes i undervisningen vid 

textsamtal inte var förankrade i ett metodiskt ramverk så fanns det förutsättningar för att syftes- 

och målgruppsanpassa undervisningen utifrån de egna elevernas behov. Syftet med studien var att 

stödja lärarna i att identifiera och implementera undervisningsstrategier för att stödja eleverna i att 

läsa mellan raderna, bortom raderna, ställa frågor till texten och den egna läsprocessen, iaktta, 

reglera och kommunicera bruket av läsförståelsestrategier, samt att använda ett metaspråk och 

reflektera över läsförståelse processen.  
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I en kvalitativ studie av Tjernberg (2013) har man tittat på framgångsfaktorer i läs- och 

skrivlärande, med särskild uppmärksamhet ägnad undervisning av elever med verifierade läs-och 

skrivsvårigheter. Studien visar att framgångsrik läs- och skrivpedagogik innebär att läraren ser läs- 

och skrivutveckling i ett språkutvecklande sammanhang och att detta handlar om både 

muntlighet och skriftspråklighet. Lärarna i studien använde olika metoder och arbetssätt för att 

möta den stora variationen i förutsättningar hos eleverna. De synliggjorde därmed, enligt 

Tjernberg (2013), lärandeprocessen för eleverna och strävade efter att göra alla elever delaktiga 

under lektionen. Vidare menar hon att det tematiska och ämnesövergripande arbetssättet och 

tillgången till kompensatoriska hjälpmedel även möjliggjorde för elever med verifierade läs- och 

skrivsvårigheter att lyckas i sitt läs- och skrivlärande.  

 

Även i en studie av Ziolkowska (2007) tittade man på hur lärare effektivt kan arbeta med elever 

som kämpar med läsning och skrivning samt vad som händer med dessa elever och vilka 

förändringar som sker över tid. Metoden i studien var en deltagande observation i lärarens egen 

klass. Formella intervjuer genomfördes med observerade elever, deras föräldrar, förskollärare och 

specialpedagoger. I studien utforskades hur en lärare arbetade med sex elever med olika metoder 

så som instruktioner i smågrupper, observationer och noggranna reflektioner. I studien lyfts 

vikten av tidiga insatser i det fall interventioner ska bli framgångsrika. Studien visar på vikten av 

att skapa en stöttande atmosfär i klassrummet där eleverna inte riskerar att bli utpekade. Den 

visar även på betydelsen av att ge eleverna mycket positiv feedback, framhäva det positiva med 

att arbeta med läsning och skrivning samt våga sakta ner på tempot och arbeta med en och 

samma text länge. Studien beskriver vikten av att arbeta med läsförståelse och i det arbetet jobba 

med olika strategier.  

 

Forskningsöversikten visar här vad som är relevant för studien där pedagogernas svårigheter i sitt 

arbete med läs- och skrivsvårigheter framgår. Det som framkommer i forskningsöversikten är 

pedagogernas brist på kunskap kring elever med läs- och skrivsvårigheter samt deras 

beskrivningar av svårigheterna i att räcka till för dessa elever. Den visar även vilka övriga faktorer 

som kan påverkar pedagogers arbete samt brist på fortbildning för pedagogerna inom läs- och 

skrivsvårigheter. Forskningsöversikten visar också att det finns flera gynnsamma metoder att 

tillämpa i arbetet med elever med läs- och skrivsvårigheter. 
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Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel görs en presentation av studiens teoretiska utgångspunkter. Först beskrivs det 

didaktiska perspektivet och därefter ramfaktorsteorin. Sammanfattningsvis så utgår vi från ett 

didaktiskt perspektiv där de didaktiska frågorna utgör en teoretisk ingång i relation till vilken vi 

undersöker olika aspekter av de val av undervisningsmetoder våra respondenter tillämpar vid 

arbetet med skrivutveckling, läs- och ordförståelse för att underlätta för just elever med läs och 

skrivsvårigheter. Utifrån ett ramfaktorteoretiskt perspektiv undersöks även olika faktorer som 

påverkar de val pedagogerna ger uttryck för att fatta i arbetet med elever med läs- och 

skrivsvårigheter. 

Ett didaktiskt perspektiv 

Ordet didaktik härstammar från det grekiska ordet didáskein och betyder lära ut, undervisa, 

analysera och bevisa. Men det är svårt att ge en entydig definition av begreppet didaktik och det 

är mycket vanligt att folk inom det didaktiska fältet ger sin egen stipulativa definition med en 

tydlig udd riktad mot andras. Det didaktiska perspektivet innebär att pedagogen utgår från 

grundläggande frågeställningar, vad?  varför? och hur? Dessa frågeställningar menar Blankertz 

(1987) är så enkla och allmänt tillämpliga att ingen som sysslar med undervisning och utbildning 

kan undgå dem. Det innebär dock inte att försöken till lösningar på didaktiska problem skulle 

vara det. Det didaktiska fältet är komplext och svåröverskådligt. Olika utbildningar vid en viss 

tidsperiod utgår från skilda analyser av fältet, man arbetar utifrån skilda värderingar och 

perspektiv och kommer i och med det till helt olika resultat både vad gäller en avgränsning av 

arbetsuppgifter, val av metodologi och en bestämning av didaktikens syfte och mål (Blankertz 

1987). 

 

Allmändidaktik beskrivs av Blankertz (1987) utgöra själva basen för ett didaktiskt arbete, av vilket 

slag de än må vara. Nilholm (2018) beskriver att den behandlar generella frågor kring 

undervisning som i bästa fall fungerar oavsett vilket innehåll pedagogen undervisar om. Inom 

allmändidaktik finns olika didaktiska riktningar och en viktig skillnad mellan de olika didaktiska 

inriktningarna utgår från deras respektive sätt att förhålla sig till de tre grundfrågorna. Det finns 

riktningar vars företrädare anser att de båda första frågorna (vad? varför?) hör hemma i de 

politiska beslutens och därför i de värderande ställningstagandenas värld. De didaktiska riktningar 

som har frågorna vad? och varför? som huvudfrågor är de bredare perspektivens didaktiska 

riktningar. För de är skolan en historiskt framvuxen institution med preciserade samhälleliga 

funktioner som utsätts för förändringar och politiska beslut vilket den måste förhålla sig till. 

Företrädarna för riktningarna ser skolan som en plats där elever ska lära sig bestämda ting 

(Blankertz 1987). 
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Olika riktningar har olika syn på vad som utgör det didaktiska fältet. Men det didaktiska fältet i 

sin helhet är komplext och skolan och klassrummet påverkas inte bara av de inre ramarna utan 

också de yttre. Det sker också kontinuerliga förändringar över tid inom hela det didaktiska fältet 

varigenom olika faktorer får olika vikt och inflytande.  

 

Blankertz (1987) menar att de didaktiska frågeställningarna utgör själva kärnan i pedagogiken. När 

en undervisning planeras måste ansvariga ta ställning och besvara frågorna: Vad ska vi välja att 

undervisa om? Varför ska vi välja just detta? Hur ska den sålunda planerade undervisningen 

genomföras? Uljens (1997) menar att didaktiken kan ses som ett verktyg att utforska, beskriva 

och sätta ord på lärarens arbete i klassrummet. Pedagogen kan utifrån den praktiska vardagen få 

en helhetsbild av verkligheten för att på ett systematiskt sätt reflektera över resultatet av sin 

undervisning genom att besvara frågorna vad, varför och hur?  

 

Med hjälp av frågorna vad? hur?, varför? och när? ska vi försöka förstå och tolka pedagogernas 

motiveringar till de val av undervisningsmetoder de tillämpar i sitt arbete med elever med läs- och 

skrivsvårigheter.  

- Frågan vad hjälper oss att synliggöra pedagogens tankar kring vad de tillämpar för 

metoder eller strategier i sitt arbete med elever med läs och skrivsvårigheter.  

- Frågan hur hjälper oss att synliggöra pedagogens egna tankar kring hur valen av 

undervisningsmetod kan hjälpa elever med svårigheter samt hur det tillämpas i 

undervisningen.  

- Frågan varför hjälper oss att synliggöra pedagogens tankar kring varför eleven är hjälpt av 

detta arbetssätt eller anpassning  

- Frågan när hjälper oss att synliggöra pedagogens egna tankar kring när de i 

undervisningen tillämpar eventuella metoder, anpassningar eller hjälpmedel. 
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Ramfaktorteorin 

Ramfaktorteorin är ett verktyg för att förstå undervisningsprocessen genom att titta på faktorer 

som ramar in och påverkar själva processen. Dahllöf gjorde redan 1967 en studie som la grunden 

till ramfaktorteorin. Lundgren (1972) fortsatte sedan att utveckla tankegångarna i en avhandling 

som vill påvisa att det finns en relation mellan ramfaktorer, undervisningsprocesser och 

undervisningsresultat. 

 

Imsen (1999) har sedan delat upp ramfaktorsteorin i fem ramar utifrån olika perspektiv: de 

pedagogiska, de administrativa, de resursrelaterade, de organisatoriska samt de elevrelaterade 

ramarna: 

 

 De pedagogiska ramarna: Dessa är de ramar som beskrivs av förordningar och lagar 

för pedagogens undervisning, så som skollagen samt Skolverkets läroplan för 

grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet. Pedagogen utgår från läroplanen när denne 

ska planera sin undervisning.  

 De administrativa ramarna: Dessa ramar innefattar hur skolan styrs och leds av 

exempelvis dess rektor och övrig administrativ personal. Det kan vara allt från arbetstid 

till löner och andra avtalssystem som påverkar läraren.  

 De resursrelaterade ramarna: Här finns alla ramar som har med de ekonomiska och 

materiella resurserna att göra, till exempel vilka lokaler, läromedel och inventarier som 

finns tillgängliga på skolan. Under denna kategori faller även ramtimmar in, eller det 

totala antalet undervisningstimmar. 

 De organisationsrelaterade ramarna: De organisationsrelaterade ramarna är sambandet 

mellan de sociala förhållanden samt den kultur som råder på skolan både i lärarrummet 

och i skolan som helhet. Här inryms hur undervisning organiseras kollegor emellan. 

Vilket klimat som råder mellan lärare och elev samt mellan lärare och skolans övriga 

anställda ryms också inom detta begrepp.  

 De elevrelaterade ramarna: De elevrelaterade ramarna syftar till elevernas 

förutsättningar. Vad eleverna har för motivation till skolan överlag och i ämnet specifikt 

samt vilket stöd elev och skola får från elevernas vårdnadshavare.  

 

Imsen (1999) menar att om pedagogen kan förstå dessa ramar och hur den ska agera inom dem 

så förbättrar det kvaliteten gällande det dagliga arbetet i klassrummet. Samtidigt sker mycket 

utanför pedagogens påverkansmöjligheter. Om en faktor förändras i en av ramarna får det 

följder, direkt eller indirekt, även i andra delar. Analysen av studiens resultat kommer att utgå från 

samma fem ramar som Imsen (1999) här identifierat. 
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Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger arbetar i klassrummet med elever med läs- och 

skrivsvårigheter, hur olika didaktiska ställningstaganden eller didaktiska val påverkar detta arbete, 

samt att i en andra del undersöka vilka externa faktorer som påverkar pedagogens val av metoder 

eller egna strategier. I studiens syfte ingår således att lyfta fram lärarnas tankar och reflektioner 

kring sitt eget arbete med elever med läs- och skrivsvårigheter. 

 
I studien undersöks följande forskningsfrågor: 

1. På vilket sätt väljer pedagoger att arbeta i klassrummet för att möta elever med läs- och 
skrivsvårigheter, och hur motiveras dessa val? 

2. På vilket sätt uttrycker pedagoger att dessa undervisningsmetoder är utformade för just 
dessa elever? 

3. Vilka externa faktorer kan ses ha påverkan på pedagogers val i arbetet med elever med läs 
– och skrivsvårigheter? 
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Metod 

I denna del av arbetet beskrivs vilken datainsamlingsmetod som använts i studien, samt hur 

datainsamlingen gått till och hur den har analyserats. En reflektion över metoden görs och 

studiens reliabilitet och validitet diskuteras. Slutligen i denna del beskrivs även olika etiska 

principer som studien förhåller sig till. 

Metod för datainsamling 

Studien har en kvalitativ ansats. Detta för att undersöka och lyfta fram pedagogernas tankar och 

reflektioner kring sitt eget arbete med elever i läs- och skrivsvårigheter. Vi valde semistrukturerad 

intervju för att få svar på respondenternas inställning till sin egen förmåga att möta elever med 

läs- och skrivsvårigheter i sin undervisning, men även se vilka faktorer som kan påverka 

pedagogen i sin undervisning. För att lättare få fatt på pedagogens tankar och funderingar valdes 

en kvalitativ undersökning. I undersökningen användes en intervjuguide med frågor som skulle 

besvaras vilket gav möjlighet för respondenterna att själva utveckla sina idéer och berätta mer 

utförligt om de ämnen som behandlades i intervjun. Enligt Denscombe (2018) så är intervjuer 

lämpliga att använda när det gäller småskaliga forskningsprojekt då avsikten är att studera på 

djupet när det gäller åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter, men även när det gäller 

komplexa frågor. En kvalitativ metod bygger på att utveckla en förståelse och uppfattning för 

någon annans sociala verklighet (Bryman 2011), vilket lämpar sig bra i denna studie då vi är 

intresserade av pedagogers erfarenheter. 

Urval  

Valet föll på att göra 12 enskilda intervjuer på åtta olika skolor i Mellansverige. Vi valde att 

avgränsa undersökningen till pedagoger som arbetar i årskurs tre för att få en bild av hur de 

undervisar elever med läs- och skrivsvårigheter när de kommit en bit in i sin skolgång. Vi ville 

även få svar på vilka val av undervisningsmetoder pedagogen tillämpar för elever med läs- och 

skrivsvårigheter och för att se vilka faktorer som påverkar pedagogens val av metoder och 

strategier för elever med läs- och skrivsvårigheter. Vid förfrågan om respondenten ville delta i vår 

studie så presenterades syftet med den. De pedagoger som blev intervjuade har arbetat inom 

skolan från tre till trettiosju år. Tio av pedagogerna undervisar i alla ämnen utom musik, idrott 

och slöjd och två är ämneslärare. En av ämneslärarna undervisar i svenska/engelska/so- och den 

andra undervisar i matematik/no/teknik.    
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Genomförande av datainsamling 

De enskilda intervjuerna genomfördes och ägde rum på pedagogernas arbetsplatser i den miljö 

som de känner sig trygga vilket Bryman (2011) ser som en fördel. Vi kom i kontakt med 

pedagogerna genom tidigare kollegor som nu arbetar på andra skolor. Via telefon kontaktades 

pedagogen med en förfrågan om deltagande i intervjustudien.  

 

Denscombe (2017) beskriver att det är viktigt att hitta en plats för intervjun där den som 

intervjuar och den som blir intervjuad kan få sitta ostört. Något som kan vara en ganska svår 

uppgift, menar han, på en skola. I vårt fall genomfördes intervjun efter det att elevernas skoltid 

var slut, vilket bidrog till att respondenten och vi kunde sitta ostört. Respondenterna fick innan 

intervjun ta del av studiens syfte samt bakgrunden till valet av ämne för studien (Denscombe 

2017). Varje intervju spelades in för dokumentation och har sedan transkriberats. Samtliga 

respondenter har godkänt att intervjun spelades in. För att respondenten skulle känna sig mer 

bekväm var det viktigt att den första frågan var väl genomtänkt. Denscombe (2017) menar att det 

är lämpligt att börja med en ”lätt” fråga. För att kunna avgöra vad som är en lämplig fråga att 

starta med kan det vara av vikt att fråga respondenterna lite om dem själva och deras roll till det 

övergripande ämnet för intervjun. I vår intervjuguide handlade de första två frågorna om hur 

många år pedagogen undervisat, samt i vilka ämnen de undervisar nu. Den personliga identiteten 

har betydelse för frågornas svar då människor svarar olika beroende på hur de uppfattar den 

person som ställer frågorna. Vidare menar Denscombe (2017) att den som intervjuar tar en så 

passiv och neutral hållning som möjligt för att visa att forskaren är där för att lyssna och lära inte 

för att predika. Dessa var två aspekter som vi medvetet hade med oss vid intervjutillfällena. För 

att minska risken för att intervjun skulle stanna upp eller sväva iväg användes en intervjuguide 

med ett antal teman som vägledning under mötet med pedagogen. I intervjuguiden användes 

således både färdiga frågor samt stödord. Det fanns även utrymme för eventuella följdfrågor så 

att händelsen blir belyst. Valet i vår studie blev att formulera frågorna så öppna som möjligt men 

inte ledande så respondenterna kunde få utrymme att svara så fritt som möjligt. Fejes & 

Thornberg (2017) beskriver att det också är viktigt att formulera språket och forskningsfrågan så 

att respondenten känner sig bekväm. Intervjuerna tog cirka 40-50 minuter vilket är vad man kan 

räkna med då en semistrukturerad intervju kan ta en till två timmar (Fejes & Thornberg 2017). 

Reflektion över metoden 

Det finns både fördelar och nackdelar med intervjuer. Fördelen med en inspelad intervju är att 

forskaren i efterhand kan lyssna och analysera alla ord, tystnader samt tonfall (Kvale 2014). Även 

Denscombe (2017) beskriver att ljudupptagning är en permanent och nästan fullständig 

dokumentation. Bryman (2011) menar att intervjuer som spelas in ger en fördel till den som 

intervjuar då forskaren kan lägga fokus på det respondenten säger i intervjun. Inspelningen ger 
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även möjlighet till att lyssna flera gånger på materialet vilket blir till hjälp vid analysen. 

Intervjuerna i studien har spelats in och lyssnats på flera gånger för att säkerställa att all viktig 

information har transkriberats, vilket ökar undersökningens tillförlitlighet. Tack vare den 

djupgående informationen som samlats in har vi fått värdefulla insikter och intervjuerna ger bra 

data som handlar om respondenternas prioriteringar, åsikter och idéer (Denscombe 2017). Alla 

intervjuer genomfördes på en avskild plats på skolorna vilket kan ha påverkat tillförlitligheten i 

undersökningen då respondenten kan vara mer avslappnad och i och med det kunnat ta sig tid till 

att svara på frågorna i lugn och ro. Vid semistrukturerade intervjuer som tillämpas i detta fall kan 

justeringar av undersökningens inriktning göras under tiden som intervjun pågår. Eftersom 

intervjuerna sker på plats så ger det hög svarsfrekvens och data kan under intervjun kontrolleras 

beträffande riktighet och relevans då det finns en direktkontakt med den intervjuade (Denscombe 

2017). Bryman (2011) menar att undersökningens tillförlitlighet kan bli högre utifrån hur frågorna 

har formulerats och ställts men även om frågorna är relevanta för ämnet. I vår studie är 

intervjuguiden skapad utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Semistrukturerade intervjuer 

kan även vara negativa då respondenterna kan ge de svar som de tror att intervjuaren förväntar 

sig. Nackdelar med intervjuer kan också vara att den icke-verbala kommunikationen missas eller 

att respondenten känner sig obekväm med att bli inspelad. Kvalitativa studier är kritiserade då de 

har en tendens att bli subjektiva då det är till stor del avgörande vad det läggs vikt på vid intervjun 

men även när resultatet redovisas. Viktigt blir då att vara medvetna om egna åsikter även när 

materialet analyseras (Bryman 2011) 

  

Denscombe (2017) menar att det är viktigt att använda sig av data av god kvalitet för att bedriva 

bra forskning. Resultatens trovärdighet kan lätt ifrågasättas om kvaliteten på insamlad data inte är 

god. För att uppnå god kvalitet på insamlade data menar han att forskningens karaktär har 

betydelse och där finns det skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ forskning. Vidare menar 

han att kvaliteten i data inte talar för sig själv utan att forskaren måste vara tydlig med på vilka 

grunder hen har frambringat data av god kvalitet och sedan kunna övertyga målgruppen om 

detta.  

Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell indikator, 

frånvaro av systematiska fel samt att vi mäter det vi påstår att vi mäter. Frågorna och problemen 

formuleras på den teoretiska nivån medan undersökningarna genomförs på den operationella 

nivån (Bryman 2018, Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud 2018). Vi bedömer att 

vi empiriskt undersöker det som vi på den teoretiska nivån påstår att vi undersöker och att det 

stärker validiteten i vår studie. I vår studie har vi som Denscombe (2017) beskriver använt oss av 

begreppsvaliditet där forskare kan använda sig av belägg från tidigare forskning inom området 

och bygga på de teorier och kunskap som redan finns om ämnet för att visa att 
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datauppsättningen har betydelse. Ett sätt att testa forskningsinstrumentet är att genomföra en 

pilotstudie vilket genomfördes i detta fall. För att ta ställning till om ett mått är reliabelt eller inte 

tittar man om måttet är stabilt över tid. Det vill säga kan studien utföras två gånger utan att 

resultatet skiljer sig åt för mycket (Bryman 2018). Denscombe (2017) beskriver reliabilitet på 

samma sätt men använder sig av begreppet tillförlitlighet och att det hänvisar till huruvida ett 

forskningsinstrument är neutralt till sin verkan och om det skulle få samma resultat om det 

användes vid flera olika tillfällen. Det finns inget exakt sätt att ta reda på om annan forskare 

skulle ha möjlighet till att få samma resultat och komma fram till samma slutsatser som vi i denna 

studie. Dock finns det sätt menar Denscombe (2017) att ta itu med denna fråga i kvalitativ 

forskning. Det måste då vara möjligt att granska forskningsprocessen. Vilket innebär att en tydlig 

redogörelse för metoder, analys och beslutsfattanden behövs i studien. Vilket har tillämpats i 

detta arbete. 

Etiska hänsynstaganden 

En etik kräver medvetenhet och reflektion. Termen etik handlar om en slags teori för det 

moraliska området. Den är en teori för moralen, som är praktiken. En moral finns mer eller 

mindre hos varje person och det är genom personens val och handlingar som moralens innehåll 

blir tydligt. Vid genomförandet av studier finns det flera viktiga etiska överväganden att ta hänsyn 

till. Vi har utgått från Vetenskapsrådets (2015) fyra etiska principer; informationskravet - vi har 

informerat de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

Samtyckeskravet - deltagare i undersökningen har själva fått bestämma över sin medverkan. 

Konfidialitetskravet - uppgifter om alla undersökningen ingående personer har givits största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifterna har förvarats på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan ta del av dem. Nyttjandekravet - uppgifter insamlade om enskilda personer har endast 

använts för forskningsändamål. 

 

Som forskare är det viktigt att informera om projektets upplägg och syfte. Respondenterna för 

denna studie informerades innan intervjun om rätten till att när som helst kunna avbryta intervjun 

och sitt fortsatta deltagande i studien, samt att den information som kommer fram endast 

kommer användas i denna studie. Här uppfylls nyttjandekravet samt samtyckeskravet som 

Vetenskapsrådet (2011) har som rekommendationer om hur man ska förhålla sig till en 

vetenskaplig studies identitetskrav. Respondenterna har även informerats om studiens syfte och 

på så sätt har även informationskravet blivit uppfyllt. För att uppfylla konfidialitetskravet används 

ett fiktivt namn i resultatet, vilket står skrivet i det informationsbrev som skickades ut innan 

intervjun ägde rum. Respondenterna fick även en muntlig information vid intervjutillfället. I vår 

studie har vi valt att kalla respondenterna för A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Efter studien 

kommer allt datamaterial att makuleras. 
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Metod för bearbetning och analys 

Den analysmetod som använts i denna studie är Interpretativ fenomenologisk analys (IPA) (Fejes 

& Thornberg 2017). Det är en kvalitativ metodansats där forskaren kartlägger och analyserar 

uttryck i sitt sammanhang utifrån sitt tolkningsarbete. Vi vill precis som tanken är med IPA 

undersöka hur människor tolkar och förstår meningsfulla sammanhang och betydelser. 

Inriktningen är idiografisk vilket innebär att forskaren vill få insikter om vilka upplevelser 

enskilda personer i givna sammanhang har om ett visst fenomen. Datainsamlingen i IPA sker 

från respondenter genom intervjuer, dagböcker eller från fokusgrupper och det kan röra sig om 

en individ till femton som deltar i en studie. I denna studie genomfördes 12 intervjuer med 

pedagoger som undervisar i årskurs tre. 

 

Efter att intervjuerna transkriberats delades analysen in i fyra steg. Det första steget innebar att 

transkriptionen lästes noggrant och att tankar, frågor och reflektioner som kom upp antecknades 

ner. Här användes två olika teoretiska ingångar för att synliggöra olika aspekter av den insamlade 

empirin. Den ena handlar om att synliggöra olika didaktiska val respondenterna gör och hur de 

skapar mening kring dessa. Den andra handlar om att synliggöra olika externa faktorer som kan 

komma att påverka dessa val i den faktiska skolverksamheten. I vänstermarginalen antecknades 

teman och idéer och i högermarginalen markerades beskrivningar, språkliga kommentarer och 

begreppsliga uttryck utifrån de två olika teorierna. I steg två identifierades olika teman med 

utgångspunkt från våra frågeställningar. Utifrån de transkriberade intervjuernas sammanhang och 

innehåll namngavs ett tema. I steg tre delades dessa teman in i olika områden/kluster. Likheter, 

skillnader, vad hör ihop och inte. För varje kluster skapades sedan de överordnade teman som 

sedan låg till grund för den fortsatta analysen. Vissa teman som har tolkats fram var mer relevanta 

för studien vilket innebär att några teman har uteslutits (Fejes & Thornberg 2017). Teman som 

urskildes kategoriseras och analyseras utifrån de didaktiska valen samt ramfaktorteorin. De 

didaktiska valens teman som identifierades är 1) Extra anpassningar 2) Metoder 3) Strategier 4) 

Dokumentation. Teman som identifierades utifrån ramfaktorteorin är 1) De administrativa 

ramarna 2) De resursrelaterade ramarna 3) De organisatoriska ramarna 4) De elevrelaterade 

ramarna. I steg fyra plockades relevanta citat ut och kopplades ihop med huvudteman och 

underteman i en löpande text.  
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Resultat och analys 

Olika teoretiska utgångspunkter har varit vägledande i analysen i de olika delarna av 

resultatredovisningen. Den första analysen som presenteras i arbetet är genomförd av Camilla 

Örvill och utgår från de didaktiska valen. Den andra analysen är genomförd av Pia Blomberg och 

utgår från ramfaktorteorin. 

Didaktiska val 

Med utgångspunkt från våra frågeställningar skapade vi fyra teman med tillhörande underteman. 

1) Extra anpassningar 2) Metoder 3) Strategier 4) Dokumentation. I denna del av arbetet kommer 

det empiriska materialet att presenteras under dessa teman.  

Extra anpassningar 

I sina didaktiska val så väljer samtliga pedagoger i studien att använda sig av någon form av extra 

anpassningar för att underlätta för elever med läs- och skrivsvårigheter. Vad de använder för 

extra anpassningar, när de används, men även hur dessa val av anpassningar kan hjälpa eleven 

samt varför eleven är hjälp av dessa anpassningar tolkas i denna del av analysen.  

Bildstöd 

I materialet kan man se att bildstöd är en sorts extra anpassning som tillämpas i undervisningen. 

Det framkommer att bildstödet tillämpas vid genomgångar för hela klassen eller vid extra 

genomgångar för elever med läs- och skrivsvårigheter. I materialet framkommer att bilder 

används via projektor eller framme på tavlan vid schemat. Ett mönster som framträder är att 

begrepp plockas ut från texter och kompletteras med bilder som visar på ordets betydelse, något 

som tillämpas till enskilda elever men ibland även för alla. Materialet visar också att bilder sätts 

upp på tavlan inför olika temaområden för att eleverna ska få en förförståelse kring temat.  

 

Om man utgår från den didaktiska frågan varför pedagogerna anser att eleverna är hjälpta av 

bildstöd, så framträder en syn att syftet med bildstödet är att eleven lättare ska förstå uppgiften 

eller schemat över dagen eller för att förstå ord och begrepp bättre. Tittar man utifrån den 

didaktiska frågan hur det tillämpas i undervisningen, så visar materialet att stödet används lite 

olika då en del pedagoger har det till alla elever som ledning och stimulans och andra har det 

specifikt för elever med läs-och skrivsvårigheter. Ett mönster som framträder i materialet är att 

det finns en variation i hur ingående lärarnas beskrivningar av bildstödet är vilket illustreras av de 

två nästkommande citaten. 

 

Efter en genomgång så har jag en till genomgång mer tydligt kanske mer bildstöd (Respondent 

C sidan 1, radnummer 21-22) 
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Denna utsaga tolkas som att pedagogen inte riktigt vet hur bildstöd används i undervisningen eller 

varför det behövs. Det är mer en anpassning som används utan vidare reflektion till varför eleven 

är hjälpt av detta.  

 

Jag försöker jobba jättemycket med bilder dels kan det vara så att man har svårt att få idéer 

och liksom bli kreativ men jag upplever att många gånger om de får starta i bilden så upplever 

jag att de hänger med från början sekvensbilder exempelvis när vi har läsläxan så jobbar vi 

med att återberätta den med sekvensbilder (Respondent, G sidan 1, radnummer 37-40) 

 

Denna beskrivning tolkas som att pedagogen vet exakt varför och hur bildstöd används och att 

pedagogen har en systematik i att använda det i sin undervisning.  

 

Analysen visar att de pedagoger som vet hur och varför de använder sig av bildstöd har det som en 

väl inarbetad rutin för elever med läs- och skrivsvårigheter. Den slutsatsen dras utifrån de 

grunder att pedagogerna tydligt kan redogöra utifrån de didaktiska frågorna när det tillämpas, 

varför det tillämpas och hur det tillämpas i undervisningen. 

Enklare läromedel 

I materialet kan man se att enklare läromedel används i undervisningen för att möta upp elever 

med läs- och skrivsvårigheter och där lyfts den pedagogiska frågan vad fram. Vilket illustreras av 

citatet nedan.  

 

Det är ett läromedel och det är lite på gott och ont tycker jag men den är nivåanpassad finns 

nu i tre nivåer själva läseboken har tidigare bara funnits i två men för treorna finns den nu i tre 

nivåer och det är i olika textmängd och det är en story som är lätt att ta sig an och tycka är 

intressant så den har vi som en regelbunden läsrutin varje vecka (Respondent G, Sida 1, 

radnummer 26-28) 

 

Varför-frågan blir synlig här i reflektionen över det positiva respektive negativa av användandet av 

anpassat läromedel. Det framträder en syn på att användandet av olika material till eleverna inte 

alltid är positivt. Men det blir tydligt varför det är bra för eleven utifrån att textmängden är 

anpassad. När detta används i undervisningen blir också synligt då det beskrivs som en inarbetad 

rutin varje vecka. Vilket tolkas som att enklare läromedel är en bra anpassning för elever med 

lässvårigheter och att valet av detta är genomtänkt.  
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I materialet kan man se att anpassat läromedel tillämpas i både svenska och matematik. Det 

framträder en syn på att det underlättar för elever med läs- och skrivsvårigheter med anpassat 

material även i matematik för att möta elevens behov.  

 

Ett mönster som framträder är att elever med läs-och skrivsvårigheter hamnar i samma läsgrupp 

med ett anpassat material lämplig för deras nivå. Vilket illustreras av citatet nedan. 

 

Dom som har stora läs- och skrivsvårigheter är i en grupp så dom kan få en enklare text 

eftersom vi är många lärare inblandade så har jag sett till å ta den gruppen så det får bli ett 

extra stödtillfälle där så det blir en timme i veckan som vi jobbar väldigt intensivt med en text 

ja utifrån lässtrategier vi sammanfattar och skriver ibland förstås också (Respondent B, sida 2, 

radnummer 39-42) 

 

Det blir tydligt att eleven är hjälpt av denna anpassning då de utgår från en enklare text där 

meningsbyggnaden är enklare och orden kortare. Den didaktiska frågan varför och hur det hjälper 

eleven blir synlig. Det framkommer också att det är en inarbetad rutin för när detta ska ske då det 

sker en gång i veckan. Det förstås som att den återkommande rutinen är viktig för dessa elever 

och kopplas återigen till varför-frågan.  

 

Hjälpmedel 

I materialet kan man se att datorn används i undervisningen som ett hjälpmedel för elever med 

läs- och skrivsvårigheter. Varför-frågan blir synlig i materialet när datorn beskrivs som ett bra 

hjälpmedel då det är ett stöd i undervisningen för elever med dyslexi eller läs- och 

skrivsvårigheter. Hur-frågan blir synlig i citatet nedan då det framgår hur valet av datorn som 

hjälpmedel kan underlätta för eleven.  

 

Då har jag två som har datorer som hjälpmedel för det är ju svårt med skrivandet och 

Finmotoriken (Respondent E, sidan 2, radnummer 59-60) 

 

Det blir tydligt varför datorn är viktig för eleven då det underlättar för denne att inte behöva skriva 

själv när den har svårt med finmotoriken. Det framgår dock inte hur datorn kan hjälpa eleven 

med skrivandet, det vill säga skapandet av en text. 
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Det finns flera funktioner på datorn och ett av dem som beskrivs i materialet är talsyntes. Där 

framträder en syn på att talsyntes är ett bra hjälpmedel i både läs och skrivinlärningen. Något som 

framkommer är att eleverna blir nöjda över att få sitta och höra ljuden när de skriver sina ord och 

i och med det även kunna rätta sig själva. 

 

Vi har även den här talsyntesen med bilder så så kanske vi har en skrivläxa med faktatexter om 

björnen och då får den eleven ett sånt blad med bilder och symboler för att underlätta där ee 

så det är väl kanske den lägsta nivån (Respondent F, sidan 1, radnummer 20-22) 

 

Utifrån utsagan ovan tolkas det som att talsyntes öppnar upp för fler möjligheter för eleverna att 

lyckas hänga med i den ordinarie undervisningen. Hur datorn används, varför och när är tydligt i 

materialet. Talsyntes tillämpas inom ramen för klassrummet vid skrivning som ett stöd för eleven 

att lyckas få ner en text. 

 

I materialet så kan man se att talsyntes tillämpas av alla elever vid arbetet av metoden att skriva 

sig till läsning. Det tillämpas för övrigt annars bara av elever med läs och skrivsvårigheter och då 

främst om eleven har en egen dator. Den didaktiska frågan när blir här extra synlig då det framgår 

att talsyntes används när eleverna ska skriva eller få text inläst.  

 

Ett mönster som framträder i materialet är att programmet inläsningstjänst används av elever 

med läs- och skrivsvårigheter. Något som också förekommer är att det även används 

kontinuerligt i undervisningen för alla elever och inte bara för de med läs- och skrivsvårigheter 

vilket illustreras av citatet nedan.  

 

Inläsningstjänst och det är ju en tjänst som vi har haft väldigt länge men som jag inte har 

utnyttjat den använde vi senast idag när vi lyssnade på den läxan som var till idag så det är 

något som jag har infört och då har alla eleverna ett eget inlogg och jag presenterade det i 

vecka för eleverna och det blev ett riktigt superbra gensvar (Respondent G, sidan 2, 

radnummer 60-61) 

 

Detta citat ger bland annat uttryck för att pedagogen reflekterar över användandet av 

inläsningstjänst och att det har funnits vissa hinder hos pedagogen själv för hur det ska tillämpas i 

sin undervisning. Varför pedagogen erbjuder det till alla förstås som att det lättare kan 

implementeras i klassen genom att alla får använda det. Det tolkas också som att både pedagog 

och elever uppskattar att tillämpa inläsningstjänst. Kan det vara så att pedagogens entusiasm 

smittar av sig på eleverna. Det uppfattas också som att inläsningstjänst blir ett extra stöd till 

pedagogens undervisning när det har implementerats och fungerar.  
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Dom eleverna som har väldiga svårigheter så kan de få hjälp med den här inläsningstjänsten 

kanske med vissa (Respondent F, sidan 1 radnummer 19-20) 

 

I detta citat framgår tydligt behovet av tjänsten samt varför tjänsten tillämpas. Men det är inte 

synligt hur det tillämpas i undervisningen eller när specifikt eleven har tillgång till det. Det förstås 

som att det inte finns någon systematik eller rutin i användandet utan är något pedagogen nämner 

att den använder sig av. Att pedagogen inte kan beskriva när vissa elever har tillgång till 

inläsningstjänst tolkas som en osäkerhet hos pedagogen.  

 

I materialet kan man också se att inläsningstjänst fungerar bra att använda i arbetet med längre 

texter men att det är svårare att få det att fungera med matteböcker då det är en kortare text 

blandat med tal. Här tolkas det som att det är svårt att få till ett flyt med denna tjänst och att den 

inte alltid är så lätt att använda vilket kan beskriva varför det inte alltid tillämpas.  

 

Vidare kan man se att talsyntes och inläsningstjänst är något som tillämpas i undervisningen, men 

det framkommer att det är viktigt att eleven själv har en kunskap kring hur tjänsterna ska 

användas. Det får inte bli ett extra moment som tar mer tid än vad det hjälper. Ett mönster som 

framträder i materialet är att användandet av dator som ett verktyg i undervisningen är en viktig 

extra anpassning. Det är tydligt varför verktyget används och att det är för att underlätta för de 

elever som har läs- och skrivsvårigheter. Det är dock inte lika tydligt hos alla pedagoger när det 

tillämpas eller hur. Det tolkas också som att det blir ett extra stöd till pedagogens undervisning 

när det fungerar och att det skapar utrymme för pedagogen att hinna med att stötta eleverna 

inom andra områden. 

Kortare text 

En annan extra anpassning som framträder i materialet är anpassningar av längre faktatexter för 

elever med läs- och skrivsvårigheter. Följande citat visar på detta.  

 

Är det mycket text så kan jag korta ner texten och sammanfatta den i förväg de viktigaste 

delarna likaså när vi skickar hemläxa att man anpassar hela tiden ee så att eleven inte känner att 

det blir för svårt utan den ska istället känna att den ska lyckas så då försöker jag anpassa 

materialet (Respondent I, sidan 1, radnummer 26-29). 

 

Här visar exemplet att det är viktigt att eleverna känner att de kan lyckas och där kan man se 

varför en anpassning av texten är viktig. Det förstås som att detta tillämpas när det är en för lång 

text för elever med lässvårigheter att klara av. Det tolkas också som en väl genomtänkt rutin som 

tillämpas för att möta upp elever med lässvårigheter. 
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I materialet kan man se att anpassningar av längre texter inte är så vanligt. Det tolkas inte som ett 

inarbetat sätt att jobba, eftersom det inte nämns som ett sätt att möta upp elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Materialet visar att det är fler respondenter som använder sig av anpassade 

läromedel istället. 

Metoder 

Vid intervjun fick respondenterna beskriva om de använder sig av någon speciell metod som 

underlättar för elever med läs- och skrivsvårigheter utifrån vetenskaplig forskning. Flera av 

respondenterna blev först tveksamma till vad de använder sig av i sin undervisning då alla inte 

medvetet utgår från någon metod. De metoder som ändå framgår av respondenterna i studien är: 

att skriva sig till läsning, sjustegsmetoden, cirkelmodellen, genrer, en läsande klass/läs strategier, 

storboksmetoden, Enskilt, par och alla (Epa), samt händelsebron. I beskrivningen av de olika 

metoderna så beskriver de till viss del varför dessa metoder är lämpliga i arbetet med elever som 

har läs- och skrivsvårigheter men det blir också mer ett beskrivande av vilka metoder de använder 

överlag i sin undervisning. Reflektionen över om metoderna specifikt skulle vara bra för elever 

med läs- och skrivsvårigheter infinner sig nog i den stunden som frågan ställs vid intervjun. 

Därav framgår det inte så tydligt i alla svar om metoden stärker elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Dock är det ändå deras svar på hur de bland annat arbetar med elever som har 

läs- och skrivsvårigheter. Några pedagoger lyfter också att de inte tillämpar någon speciell metod 

utan blandar olika arbetssätt i sin undervisning som inte är kopplat medvetet till någon specifik 

metod. 

Läsinlärning 

Det framkommer i materialet att synen på att skriva sig till läsning är en bra metod för att lära sig 

att läsa. Det framkommer att det mest är för att eleverna ska höra ljuden men att en svårighet i 

metoden är att eleverna fortfarande i årskurs tre har svårt att hitta bokstäverna på tangentbordet. 

Citatet nedan visar på detta.  

 

Jobbar med en metod som heter att skriva sig till läsning eleverna får lära sig läsa utifrån att 

skriva trycker man på a så säger den a trycker man på sol så säger den sol känns som man har 

fått med de elever som annars har det svårt (Respondent C, sidan 1, radnummer 7-8) 

 

Man kan förstå det som att metoden används systematiskt i och med att respondenten kan 

redogöra för hur den fungerar samt reflektera över användandet av den. Hur den tillämpas 

framträder i materialet och det tolkas som att metoden används för att den är enkel.  
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I materialet kan man se att det är något positivt som sker med eleverna i arbetet utifrån denna 

metod. Vilket illustreras av citatet nedan.  

 

De behöver inte fokusera på att forma bokstäver de kan bara fokusera på att skriva de får en 

text att skriva ut de är supernöjda hm det ger mycket glädje och inspiration samt 

dubbelteckning ja vad skulle du kunna ändra de blir så medvetna om hur det låter fort 

(Respondent C, sidan 2, radnummer 59-64) 

 

Utdraget förstås som att pedagogen har flera tankar och argument till varför denna metod är bra 

och varför den är positiv för eleverna. Hur metoden ska hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter 

har pedagogen klart för sig till viss del då eleverna bara kan fokusera på sitt skrivande, men ej 

forma bokstäver. 

 

Det tolkas som att användandet av denna metod leder till en positiv utveckling för elever med 

läs- och skrivsvårigheter men även för alla elever i klassen. Det framkommer också att det är ett 

positivt arbetssätt för främst killar som har ett motstånd till att skriva. Ett mönster som 

framträder i materialet är att metoden inte används rakt av utan att eleverna även jobbar med att 

skriva för hand och forma sina egna bokstäver. Det tolkas som att det finns fördelar med 

metoden för elever som är läs- och skrivsvaga men att det också är en bra metod för att skapa 

motivation hos eleverna. Vidare förstås det som att detta är ett inarbetat arbetssätt som har pågått 

ett tag eftersom pedagogerna kan redogöra så tydligt till varför det tillämpas.  

  

En annan metod som beskrivs i arbetet med läsinlärning är sjustegsmetoden. Det framkommer 

att metoden används för att ge de elever som har svårigheter med att komma igång med 

läsningen lite extra stöd vilket illustreras av citatet nedan. 

 

För dom eleverna som det gått väldigt trögt för att få ihop bokstäver och höra bokstavsljuden 

och höra vad det blir för ord så tycker jag att har föredragit att jobba med sjustegsmetoden för 

att du ska få ordbilder för att du snabbare ska gå framåt för att dom ska få en självförtroende 

boost (Respondent K, sidan 3, radnummer 69-72) 

 

Det förstås som att sjustegsmetoden används när en elev har svårigheter i sin läsinlärning, Det 

tolkas också som att det är en metod som alltid tillämpas i sådana situationer. Pedagogen har 

också klart för sig varför metoden tillämpas, vilket förstås utifrån beskrivningen av att eleven får 

ordbilder. Hur detta val av metod kan hjälpa eleven är synligt i materialet då det hjälper eleven 

framåt och bygger självförtroende. När detta tillämpas framgår inte tydligt om det är inom ramen 

för klassrummet eller när klassen delas upp.  
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I materialet framkommer att metoden TIL - tidig intensiv lästräning inom ramen för klassrummet 

används. Citatet nedan illustrerar detta.  

 

Tidig intensiv lästräning den tycker jag att jag jobbar mest med i så fall och den ska ju pågå 

under tolv veckor och egentligen ska du ha kontakt med vårdnadshavare också så dom läser 

både hemma och i skolan ungefär 10 minuter varje dag och gärna samma text så man blir helt 

säker på den och sen går man vidare och tar en ny ja tillsammans med vårdnadshavare ska man 

liksom bygga upp nåt sorts belöningsschema som peppar eleven lite grand men just det här att 

läsa en stund varje dag med upprepad läsning (Respondent A, sidan 2, radnummer 49-55) 

 

Detta utdrag förstås som att metoden TIL används som stöd för elever med lässvårigheter men 

att metoden inte tillämpas fullt ut. I beskrivningen är det inte tydligt om eleven läser hemma 10 

minuter varje dag utan bara att eleven gör det i skolan. Det är heller inte tydligt om 

belöningsschemat för att motivera eleven tillämpas. Vad pedagogen väljer att göra är tydligt men 

hur exakt det genomförs är lite otydligt. Det framkommer att det gynnar eleven att läsa varje dag 

men tolkas som att det inte finns någon rutin kring hur det används i undervisningen och att 

samarbete med vårdnadshavare inte fungerar.  

 

I materialet framträder att storboksmetoden är en metod som används och det parallellt till ALS 

metoden. Det framkommer att en saga läses tillsammans med eleverna som man sedan arbetar 

vidare med. Något som förekommer är användandet av projektor där boken blir synlig för alla 

elever. I materialet kan man se att användandet av storboksmetoden är en del av olika metoder 

som tillämpas för att nå fram till alla elever och få dem att lyckas med sin läsning. Att läsa högt 

för barnen men även körläsa tillsammans visar sig i materialet som positivt då det är utvecklande 

men även lustfyllt. Det framkommer att storboksmetoden, kopplat till bland annat ASL, är en bra 

kombination. Ett mönster som framträder i materialet är att pedagoger varierar sig i sin 

undervisning med olika metoder och att pedagogerna har en tydlighet i varför de gör det. Det 

tolkas som att de ser elevernas olikheter och svårigheter och i det försöker att möta upp dem med 

olika metoder.  

Läsförståelse/begreppsinlärning 

I arbetet med läsförståelse och begreppsinlärning beskrivs cirkelmodellen som en metod som 

tillämpas i undervisningen. I materialet framträder en syn på hur detta arbete går till och det 

framkommer att man arbetar med att skriva texter tillsammans i helklass först och att eleverna 

sedan skriver själva vilket illustreras av citatet nedan. 
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Jobba mycket tillsammans ja dom här stegen som är i cirkelmodellen läser mkt text 

tillsammans tittar på texterna förstår texterna och sen skriver mkt texter tillsammans och sedan 

själva och så där så vi försöker ha den cirkeln (Respondent G, sidan 1, radnummer 21-22) 

 

Utifrån exemplet förstås det som att det är gynnsamt för eleverna att arbeta tillsammans för att 

bygga upp en förståelse för hur en text ska skrivas eller för att förstå en text. Det blir tydligt varför 

cirkelmodellen är ett arbetssätt som är positivt för elever med läs- och skrivsvårigheter.  

 

Det framkommer i materialet vikten av att arbeta mycket med att läsa texter tillsammans och 

plocka ut ord och begrepp i texten och tillsammans prata om dem, vilket illustreras av citatet 

nedan.  

 

Det kräver ju då att man har läst igenom texterna mera själv och tänker ut ja men vilka ord är 

det nu som kommer vara svåra och likadant att man bromsar sig själv när man läser högt eller 

något att jag måste stoppa vid dom här orden så att de känner att de får med sig och samtidigt 

är det ju också lite en balansgång då om man känner att man nästan hackar sönder en 

berättelse (Respondent F, sida 3, radnummer 87-91) 

 

Exemplet ovan tolkas som att pedagogen inte alltid är förberedd innan genom att ha läst igenom 

texten mer noggrant och plockat ut de ord som eleverna behöver jobba med. Vilket kan tolkas 

som att metoden inte alltid är så enkel att få till. Det förstås som att det mer är så här man ska 

göra i ett arbete av text med eleverna men att det inte alltid tillämpas fullt ut genomgående.  

 

I materialet kan man se att det främst är i arbetet med faktatexter som texten bryts ner i mindre 

delar med extra förklaringar kring ord och begrepp. Det förstås som att pedagogerna gör det för 

att skapa en bättre förståelse och där blir den didaktiska frågan varför synlig. Materialet visar också 

att de elever som har svårigheter med sin läsning och läsförståelse får läsa texten en dag innan alla 

andra för att det inte ska bli för mycket på en gång och för att skapa en förförståelse. I materialet 

framträder det en syn på att detta arbetssätt är positivt och att det tillämpas av många. Det tolkas 

också som att det är en bra metod att tillämpa för elever med läs- och skrivsvårigheter.  

  

Det framkommer i materialet att modellen en läsande klass är en modell som tillämpas av flera 

pedagoger vilket framkommer av citatet nedan. 

 

När vi jobbar med teman i so och no så samlar jag alla och läser tillsammans äää jag tycker det 

varit enklast att vi läser texten tillsammans och diskuterar men innan vi läser då så skriver vi 

upp olika begrepp på tavlan vilka begrepp kan vi stöta på i den här texten om journalist till 
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exempel jaha då vad kan det betyda då så diskuterar vi innan då vad kommer vilka svåra 

begrepp kommer vi att stöta på i texten (Respondent K, sidan 1, radnummer 22-27) 

 

Detta utdrag tolkas som att karaktärerna som används (Spågumman, journalisten, m.fl.) förstärker 

arbetet med att förstå texten. Det framkommer i materialet varför eleverna gynnas av detta sätt att 

arbeta då det hjälper dem att förstå texterna. Hur det kan hjälpa eleverna tolkas som att det 

gemensamma arbetet med en text är positivt. Ett mönster som framträder är att arbetet med en 

läsande klass kan pågå från årskurs 1-3 men att de olika karaktärerna inte tillämpas längre i 

årskurs tre utan mer de olika strategierna. Det beskrivs även att en god förberedelse inför 

läsningen är viktig för de elever som har läs- och skrivsvårigheter. Den beskrivningen förstås som 

att läsfixarna har hjälpt eleverna att hitta de olika lässtrategierna. Det tolkas också som att 

arbetssättet är väl fungerande om det tillämpas över lång tid vilket synliggör varför det tillämpas.  

Skrivinlärning 

I arbetet med skrivinlärning kan man i materialet se att olika texttyper/genrer synliggörs för 

eleverna vilket illustreras av citatet nedan.  

 

Försöker jobba genrer just nu idag började vi jobba med dikten som genre (Respondent G, 

sida 1 radnummer 32) 

 

Utdraget tolkas som att arbetet med olika texttyper sker medvetet och att det synliggörs i 

undervisningen för eleverna.  

 

Materialet visar också på synen att arbetet med texter blir bäst om det sker gemensamt med 

eleverna framme på tavlan i form av en tankekarta först innan eleverna skriver själva. I arbetet 

med tankekartan diskuteras vad som kan vara intressant att ta med, vad ska stå först, därefter, sist 

och vilka rubriker som kan passa. Det förstås som att detta gemensamma arbetssätt är positivt för 

alla elever och svarar på frågan varför denna metod är lämplig men det blir inte synligt om denna 

metod medvetet är vald för att möta upp elever med läs- och skrivsvårigheter.   

 

Ett annat arbetssätt i arbetet med texter som beskrivs i materialet är att arbeta utifrån 

händelsebron som kommer från läsfixarna. 

 

Det här vad ska det handla om hur börjar det vad är det för inledning vad blir problemet vilka 

karaktärer ska finnas med och så vidare så de ska kunna väva fram en berättelse (Respondent 

K, sidan 4 radnummer 94-96) 
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Det framgår inte så tydligt varför pedagogen tillämpar denna modell i undervisningen. Det blir 

tydligt att det mer är en redogörelse för vilken metod som tillämpas vid skrivinlärning. Men hur 

det gynnar eleverna blir inte synligt.  

 

Överlag så framkommer det inte i materialet hur pedagogerna arbetar specifikt med 

skrivinlärningen och hur metoderna är anpassade för de elever som har läs- och skrivsvårigheter. 

Tolkningen blir att de försöker att arbeta så strukturerat och medvetet som möjligt och att de till 

den valda metoden stöttar upp med olika hjälpmedel för de elever som har läs- och 

skrivsvårigheter. 

Strategier 

I materialet framkommer en del strategier som pedagogerna tillämpar i sitt arbete för att räcka till 

för elever som har svårigheter med sin läsning och skrivning. Flera av dessa strategier tolkas som 

medvetna didaktiska val som pedagogen gör då de tydligt kan beskriva vad och hur de gör men 

inte alltid varför det tillämpas i klassrummet.  

Mindre grupp efter kunskapsnivå 

Det framkommer i materialet att elever delas in i olika grupper. Det kan vara gruppindelningar 

efter vilken nivå eleven befinner sig på eller grupper där eleverna har kommit olika långt i sitt 

lärande. 

 

Vi delar upp oss och har mindre grupper om man tar dom som har lite svårt att de sitter lite 

mer avskilt (Respondent D, sidan 4, radnummer 155-156) 

 

Det man kan se i detta utdrag är att pedagogen medvetet placerar de läs- och skrivsvaga i en 

grupp vilket beskriver hur de gör men varför de gör det framgår inte.  

 

Så är det liksom ett flöde ut och in på ngt sätt med vuxna och barn så det är inte så här 

dramatiskt att nu ska du gå iväg till någon annan utan dom är vana vid det här att ja att man 

sitter här och jobbar eller man sitter där och jobbar eller så sitter man med någon annan att 

jobba liksom så det är inge konstigt (Respondent L sidan 2, radnummer 37-40) 

 

Man kan förstå det som att de ofta använder sig av mindre grupper och det tolkas som att det 

även är en avlastning för pedagogen och inte bara ett stöd för eleven. I materialet kan man se att 

pedagogerna ser det som en lättnad i att kunna dela upp gruppen/klassen och då främst efter 

kunskapsnivå. Det framkommer att det är lättare att genomföra en extra genomgång med de som 

behöver det och lägga till bildstöd för att förklara lite extra och kunna anpassa tempot efter 

eleverna. Det kan också underlätta om eleverna arbetar med olika material. Där blir den 
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didaktiska frågan hur det ska gynna eleven tydlig. Det förstås också som att gruppindelningen 

hjälper till att tänka till lite extra kring vilken undervisning eller vilket material som passar bäst för 

elever med läs- och skrivsvårigheter. Där blir den didaktiska frågan varför gruppindelningen är bra 

tydlig.  

  

 

Arbetssätt i helklass 

I materialet kan man se att pedagogerna använder sig av varierade arbetssätt för att få med sig 

dem som har det svårt. Att eleverna först får arbeta enskilt sen i par och till sist alla (Epa) nämns 

som ett arbetssätt. Det blir tydligt i materialet att denna metod underlättar och stärker elever som 

har läs- och skrivsvårigheter. Uppfattningen hos pedagogerna är att eleverna stärks av att arbeta 

med någon i par efter att de suttit en stund själva och de får ytterligare stöd i grupp. Något som 

framkommer i materialet är att pedagogerna upplever att eleverna blir glada av att arbeta på detta 

sätt och att de blir lustfyllt. De referaten synliggör att pedagogerna är medvetna om varför de gör 

dessa val i sin undervisning samt hur det kan hjälpa elever som har svårigheter med läs och skriv. 

Att de använder sig av varierade arbetssätt tolkas också som ett medvetet didaktiskt val.  

 

Ett mönster som framträder i materialet är arbetssätt för att lättare kunna få till en extra 

genomgång för de elever som har läs- och skrivsvårigheter eller andra typ av svårigheter vilket 

illustreras av citatet nedan. 

 

Vissa lektioner tex om man jobbar med ett svårt ämne som kemi där de kan köra fast direkt 

om de har dyslexi är man själv är det svårt där räcker man inte till de tre fyra har jag vid ett 

runt bord där jag sätter mig efter genomgång och så får resterande elever komma till mig 

(Respondent C, sidan 2, radnummer 45-48) 

 

Det tolkas som att detta är en väl inarbetad strategi som pedagogen tillämpar dagligen och ett 

medvetet val till varför det behövs och hur det kan gynna eleverna i och med att de får en extra 

genomgång. Det tolkas också som att valet av att tillämpa denna strategi är för att räcka till som 

pedagog. Det blir tydligt att detta är ett arbetssätt som tillämpas ofta och analysen visar att extra 

genomgångar är en väl inarbetad rutin där pedagoger medvetet tillämpar detta och ser ett mönster 

i hur detta kan gynna elever med svårigheter.  

 

I materialet kan man se ett pedagogerna hela tiden anpassar sig efter elevernas behov och 

förutsättningar som de upptäcker i stunden vilket citatet nedan visar på.  

 

Man samlar tre fyra att nu kör vi den här sidan som är mkt problemlösning eller något eller 

också bestämmer vi att nu känner vi att det är många som har svårt med det här så dom här 
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kör vi i helklass så att man verkligen ska känna att man förstår texten (Respondent F, sidan 2, 

radnummer 43-45) 

 

Det tolkas som att respondenten hela tiden försöker att hitta olika arbetssätt som kan passa till 

gruppen den jobbar med. Ett mönster som framträder i materialet är att många respondenter 

strävar efter att hitta arbetssätt som kan passa de flesta elever. Variationen finns i arbetet där 

eleverna får arbeta enskilt, par, grupp eller alla. 

Dokumentation 

Vi frågade flera pedagoger hur de utvärderar sina lektioner och arbetssätt och där svara de flesta 

pedagoger att det sker muntligt som reflektion och att det sällan dokumenteras ner. Varför de 

inte dokumenterar ner sina utvärderingar och reflektioner beskrivs som brist på tid. 

Utvärdering 

I materialet kan man se att utvärderingar av undervisningen sällan sker men det framkommer 

ändå att utvärderingar sker kring de extra anpassningarna.  

 

Vi har ju krysslistor med extra anpassningar som man kan titta på då och då kan man ju se 

men gud ska jag justera det här på ngt sätt (Respondent G, sidan 6, radnummer 243-244) 

 

Det tolkas som att pedagogen i sitt användande av krysslistan för extra anpassningar får en 

möjlighet att utvärdera alla de didaktiska valen som tillämpas i klassrummet. Det synliggör om 

dessa val är effektiva eller inte. Något som framkommer i materialet är att utvärderingar och 

reflektioner oftast sker i grupp tillsammans med arbetslaget eller den närmaste kollegan och att 

det sällan dokumenteras ner. Det tolkas som att det inte finns rutiner för detta i verksamheten 

men att det samtidigt sker en reflektion över de val de tillämpar fast muntligt. Exakt hur det sker 

tillsammans med kollegor är inte synligt.  

 

I materialet kan man se att skolverkets bedömningsstöd ses som något positivt. Det hjälper 

pedagogerna att tydligt se på vilken nivå eleven är och detta i sin tur leder i vissa fall till en 

reflektion och utvärdering av den egna undervisningen. 

 

Vi alla har ju skolverkets bedömningsstöd att utgå ifrån för att se om ungarna når målen sen 

har man några deltest under arbetets gång då synligt lärande är i fokus i vår kommun ett förtest 

sen avstämning mitt i arbetet sen ett eftertest (Respondent L, sidan 6, radnummer 191-193) 
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Det tolkas som att detta med synligt lärande är en väl inarbetad rutin och att pedagogerna ser 

detta som en viktig del i deras arbete för att utvärdera elevernas kunskapsutveckling. Det 

synliggörs dock inte hur det hjälper dem att titta på sin egen undervisning. 

 

Analysen visar på att pedagogerna inte dokumenterar sina reflektioner av ett arbetsområde eller 

ett arbetssätt. Det sker muntligt enskilt eller med närmaste kollegan. Den dokumentation som 

beskrivs är bedömningsstödet samt en mall för extra anpassningar som bockas av. Det synliggörs 

varför den är bra att arbeta efter men det blir dock inte heller en skriftlig utvärdering utan snarare 

ett dokument för vad man gör. Pedagogerna i studien har inga tydliga rutiner för hur de ska 

utvärdera och dokumentera ner sitt arbete. Det tolkas som att de i och med det inte riktigt 

kommer åt varför de tillämpar vissa saker eller metoder i undervisningen eller hur det egentligen 

gynnar eleven.  
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Resultat och analys utifrån ett ramfaktorteoretiskt perspektiv 

Pedagogers val av undervisningsmetoder påverkas av många olika faktorer i det dagliga arbetet. 

De didaktiska val som redovisats i föregående avsnitt. Här kommer fokus att ligga på hur 

pedagogernas möjligheter och utmaningar påverkas av yttre faktorer, såväl direkt som indirekt. 

Resultatanalysen nedan utgår ifrån fyra av de fem ramar som Imsen (1999) identifierat, som 

tidigare nämnts i det teoretiska avsnittet. 

De pedagogiska ramarna 

Dessa ramar utgörs av lagar och förordningar som styr skolverksamheten. I denna studie har 

dessa påverkansfaktorer aktivt valts bort då studien syftar till att undersöka hur själva 

klassrumssituationen ser ut och upplevs. Inga frågor ställdes därför om till exempel läroplanen. 

Det hade dock varit möjligt att någon respondent spontant tagit upp något som hade kunnat 

härledas till denna ram men så har inte varit fallet. En möjlig anledning till detta kan vara att 

pedagoger arbetar utifrån läroplanen på ett så självklart sätt att det inte känns relevant att ta upp i 

sammanhanget. Ingen respondent har heller uttryckt ett arbetssätt som skulle skilja sig från det 

som uttrycks i de lagar och förordningar som styr skolan. 

De administrativa ramarna 

Dessa ramar utgörs av hur skolan styrs av ledningen med rektor i spetsen. Ett elevhälsoteam 

(EHT) ska finnas på varje skola men det skiljer mellan skolor hur dessa team är administrativt 

organiserade. I materialet framkommer att elevhälsoteamets stöd i arbetet med elever med läs- 

och skrivsvårigheter upplevs olika på skolorna.  

 

ja men dels kan vi gå till eht och berätta om svårigheter och då har det ibland kunnat vara att 

specialpedagogen har kommit och pratat efteråt (H r.36-37) 

 

Citatet kan tolkas som att det upplevs positivt att det finns ett elevhälsoteam på skolan där 

elevens problematik kan lyftas. Man kan ana att en återkoppling från eht bidrar till en förändring 

av pedagogens undervisning i klassrummet.  

 

Det framkommer dock att stödet från elevhälsoteamet inte ofta handlar om läs- och 

skrivsvårigheter utan mer om elever som inte fungerar i klassrummet tillsammans med andra 

elever: 

  

Tyvärr är det så att elever som vi lyfter till elevhälsan det är ju ofta de eleverna som kanske 

inte fungerar socialt (D r.60-61) 
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Det tolkas som att det på flera skolor är mer prioriterat att arbeta med elever med sociala 

svårigheter snarare än med de elever som har svårt med läs- och skrivinlärningen. Även om 

elevhälsoteam finns inom de administrativa ramarna används de inte till att göra situationen 

bättre för alla elever med särskilda behov. Som pedagog får detta naturligtvis konsekvenser i hur 

väl man kan utveckla det egna arbetet i klassrummet och hjälpa elever som har svårt att lära sig 

läsa och skriva.  

 

I materialet framkommer även en positiv syn på stödet från specialpedagogen. Dock påvisas det 

att det ofta tar lång tid innan återkoppling samt hjälp med olika råd och tips, om hur man ska gå 

tillväga i undervisningssituationen, sker. Återigen en faktor som direkt påverkar pedagogens 

möjlighet till att stötta elever. Tiden är en påverkansfaktor som framträder tydligt som 

påverkansfaktor i materialet, inte bara i relation till hur lång tid det tar att få hjälp av 

specialpedagogen. Det handlar också om den tid pedagogen får till planering.  

  

Ja sen är vi ju fyra personal, vi planerar tillsammans hur vi ska lägga upp undervisningen en 

timme i veckan (H r 115-116) 

 

Det förstås som att det finns tid för planering med att planera undervisningen gemensamt. Det 

framkommer dock att det ändå ofta inte blir som planerat då personalfördelningen förändras och 

pedagogen snabbt får tänka om. Materialet visar på ett mönster där tid tas från de grupper som 

hade behövts delas upp för att ge elever med läs- och skrivsvårigheter extra stöd. 

 

sen kan det vara att den resurs som jag ska ha i klassrummet blir bortplockad på grund av 

sjukdomar då blir jag själv med tjugofem elever med att komma igång (B r 108) 

 

Således är den planerade undervisningen för elever i behov av särskilt stöd, vid personalfrånvaro, 

inte genomförbar. Detta hade kunnat förhindras om de administrativa ramarna gett andra 

förutsättningar genom schemaläggningen.   

 

Speciallärare finns ofta men inte alltid att tillgå på skolorna och är en faktor som kan vara 

avgörande för hur pedagogen upplever det stöd som finns, när det gäller arbetet med elever som 

har läs- och skrivsvårigheter. Det framkommer tydligt att stödet upplevs mindre bra på grund av 

att specialläraren inte var på plats eller fick hoppa in som vikarie när någon var sjuk. Materialet 

visar även på att det saknas speciallärare på skolan eller att speciallärare enbart arbetade med de 

elever som riskerade att inte nå målen i årskurs 3. 
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nä asså vi har ju spec som ska finnas där då man ser att eleverna riskerar att ej nå målen men 

som jag sa så har jag inte fått det i ettan och tvåan utan det är först nu när eleverna går i trean 

(J r.61-63) 

 

Det tolkas som att det beror på hur skolan har lagt upp tillgången till speciallärare och att det 

påverkar pedagogens möjlighet till stöd. En möjlig orsak till detta är att rektor och ledning 

förutsätter att pedagogerna har mer kunskap och kan klara sig på egen hand i större utsträckning 

än vad pedagogerna faktiskt gör. I själva verket framkommer det tydligt att det saknas 

kompetensutveckling inom olika områden i arbetet med elever med läs- och skrivsvårigheter. 

 

ja men sen känns det ju alltid att man skulle kunna lära sig mer om det hela för att…. jag kan 

ju så klart alltid fråga specialläraren för jag är ju inte liksom speciallärare själv men det blir ju 

lite som om man jobbar så åt en klass……så lite mer att lära sig säkert…. skulle det kunna va 

(H r.103-106) 

   

Det kan tolkas av materialet att det finns ett stort behov av kompetensutveckling hos 

pedagogerna på skolorna i arbetet med att hjälpa elever i behov av stöd i det egna klassrummet.  

Materialet visar även att det finns en medvetenhet om viljan att lära sig mer, om hur man kan 

arbeta med elever när det gäller läs- och skrivsvårigheter. Tolkningen blir även att materialet visar 

att den kunskap som specialläraren har kan överföras på många elever och inte bara på de elever 

som har läs- och skrivsvårigheter.  

De resursrelaterade ramarna 

Dessa ramar utgörs av de ekonomiska och materiella resurser som finns att tillgå. I intervjuerna 

framkom fem huvudområden där pedagogerna upplevde att bristen på resurser hindrade deras 

arbete med elever med behov av extra stöd inom läs och skriv– lokaler, personella resurser, 

datorer, läromedel samt kompetensutveckling. 

 

Materialet visar tydligt att det finns en önskan om att ha eleverna i olika gruppkonstellationer för 

att kunna ge extra stöd med det förutsätter att det finns personal att tillgå. 

 

Ee om man tänker sig mig och min kollega då kan det bli att vi delar upp oss och har mindre 

grupper om man tar dom som har det svårt att de sitter lite mer avskilt kanske i mindre 

grupp med två tre elever (I r.154) 

 

Det förstås som att pedagoger anser att elever med läs- och skrivsvårigheter gynnas av att arbeta i 

liten grupp. Men det förutsätter dock att det finns flera vuxna att tillgå i undervisningssituationen. 

Det framkommer dock att det finns brist på personal vilket kan hindra pedagoger att utforma 
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undervisningen på det sätt som de önskar för att stötta elever med behov, vilket är en önskan om 

en mer gruppanpassad undervisning. Det framkommer även att saknaden av grupprum är ett 

hinder då pedagogerna ska arbeta med elever med läs- och skrivsvårigheter.  

 

Jag känner att vi skulle behöva fler utrymmen för de elever som använder sig av läsa in text 

eller lyssna på text då de sitter för nära varandra o inte hör vad som sägs på datorn och 

datorn hör andra som pratar och skriver det grannen säger  ( K r.139) 

 

I materialet framkommer det att när eleven ska lyssna på en text på sin dator så störs eleven av 

andra elever när de sitter i stor grupp. Även när eleven ska prata in en text på sin dator så hör 

datorn de andra eleverna, vilket gör att datorn skriver in från många olika samtal. Detta blir ett 

hinder i elevens inlärning. Bristen på grupprum gör alltså att eleverna som är i behov av sitt 

hjälpmedel, i detta fall datorer, hindras i sin inlärning då de inte kan användas på rätt sätt.  Det 

tolkas som att även om skolan lagt resurser på att köpa in datorerna så kan de alltså inte alltid 

användas som det var tänkt eftersom eleverna helt enkelt sitter för trångt i lokalerna.  

 

En annan svårighet med det tänkta hjälpmedlet är den tid det tar att få ordning på tekniken:  

 

det är krångligt med datorer det är väldigt praktiskt bökigt att få ordning på att det ska laddas 

o loggas in (B r 102-103) 

 

Det förstås som om pedagogen är den som förväntas förbereda elevens hjälpmedel, vilket då kan 

mer ses som ett hinder i undervisningen än ett hjälpmedel. Läromedel är överhuvudtaget en 

faktor som kan vara till hjälp eller hindra. Även om skolan lagt ned resurser på att köpa in 

läromedel för att underlätta undervisningssituationen är det inte säkert att det verkligen blir så, 

vilket framkommer i materialet. 

  

Det är klart att vi är väldigt låsta man har köpt in ett läromedel och då spelar det inte så stor 

roll om jag tycker om det eller inte utan det är det som finns inköpt (F r.133-135) 

 

Citatet ovan tolkas som att pedagoger känner sig begränsad i sitt val av material samt att 

ekonomin på skolan gör att pedagoger får använda sig av det material som redan finns och är 

tvungen att förhålla sig till det, vilket kan vara ett hinder i undervisning då det kan finnas andra 

material som är lämpligare för elever med svårigheter inom läs- och skriv. Det framkommer även 

att behovet är stort av att ta fram specifikt material för elever med läs- och skrivsvårigheter eller 

att göra om det befintliga. Önskan finns men tiden saknas ofta. 
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Jag hinner inte anpassa också med material som man har ju såna saker men hela tiden är det 

ju tiden att hinna (J r.118,120) 

 

Det förstås av materialet att elever med läs- och skrivsvårigheter skulle gynnas av att få arbeta 

med annat material i undervisningen, men att resursbrist gör att eleverna får sitta med det 

material som redan finns på skolan.   

 

En annan faktor som visar sig genom analysen är att pedagogerna är i behov av 

kompetensutveckling för att kunna ge det stöd som krävs med elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Det framkommer att det finns en önskan om att få mer kunskap inom vissa 

områden eller handledning i sitt arbete med elever med läs- och skrivsvårigheter. Det lyfts fram 

att handledning från en observatör skulle vara ett bra alternativ till kompetensutveckling, för att 

få reda på vad som kan förändras i arbetet med elever i behov av stöd. Det framkom även om 

behovet av att kunskap i hur man kan arbeta på olika sätt med elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Skolverkets kompetensutveckling läslyftet, där hela arbetslagen fick prova och 

utvärdera olika metoder i läs- och skrivutveckling, framträder som något positivt.  

  

typ av handledning som jag varit i behov av som har handlat mer om strukturer sen har vi 

centralskolstöd och delvis fått stöd från sen har vi specialpedagogen här nuja mer 

handledning mer går in och skuggar och så som det ser ut just nu (G r.89-90, 93) 

 

Detta citat tolkas att det finns en önskan om att bli observerad och få handledning i sitt arbete 

med elever med läs- och skrivsvårigheter för att kunna möta dem på ett annat sätt i sin 

undervisning.  

 

mer it-kunskap inom det området… mer tid avsatt för dä (B r. 127)  

  

Citatet ovan förstås som att det finns ett stort behov av att lära sig IT- kunskapen på 

chromebooks och då främst när det gäller hjälpmedelsfunktionerna för att kunna stötta elever i 

behov på bästa sätt. Tolkningen kan även vara att skolan har köpt in datorer för att de ska kunna 

gynna elever med läs- och skrivsvårigheter, men när det inte finns kunskaper i de funktioner som 

är bra för dessa elever så blir det istället en påverkansfaktor som blir ett hinder i pedagogens 

dagliga arbete. I materialet visas tydligt behovet av kompetensutveckling inom IT-kunskap, då 

eleverna använder sig av datorerna som hjälpmedel. Det framkom även att IT-kunskap var 

aktuellt, och då på chromebook vilket är en dator som pedagogen inte känner sig bekväm med. 

Det finns även många hjälpmedelsfunktioner för elever på datorer och chromebook som de 

önskar mer kunskaper i för att kunna stötta elever med läs- och skrivsvårigheter.  
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De organisatoriska ramarna 

Dessa ramar utgörs av hur arbetet på skolan är organiserat och vilket klimat som råder. Det 

framkom tydligt en enighet i materialet att skolorna var organiserade på ett sätt som möjliggör ett 

bra arbete för elever med läs- och skrivsvårigheter, såväl vad gäller personaltäthet som intresse 

från ledningens sida att hjälpa dessa elever.  

 

I materialet framkom det att det finns tillräckligt med personal på skolorna för att stötta 

pedagogen i arbetet med elever som har läs- och skrivsvårigheter. Det finns en enighet i att de har 

bra förutsättningar för att kunna arbete med dessa elever. Med bra förutsättningar menas det att 

de hade många vuxna i klassrummet. I materialet framträder det att det för det mesta finns fler än 

två vuxna i klassrummet under lektionerna. Men även att de arbetade i tvålärarsystem vilket 

gjorde att det fanns fler vuxna för eleverna eller att det fanns assistenter i klassen som kunde 

arbeta med flera elever samtidigt. Det visade även att assistenterna kunde ta med elever ut från 

klassrummet och jobba på annat ställe. 

  

äää ja vi har ju rätt bra förutsättningar just med hur många vuxna vi är å så (H r,94) 

 

Det kan tolkas som att det finns en nöjdhet med det stöd som ledningen gett genom att se till att 

det finns många vuxna i undervisningssituationen för att kunna ge stöd till de elever som har 

svårigheter med läs- och skrivinlärning. Dock visade det sig att problem uppstod när någon av 

personalen på skolan blev sjuk, då togs resursen bort från klassen för att vara vikarie. Det 

framkommer också att när resurserna får arbeta med annat så faller arbetet med eleverna. Det blir 

i stället stora klasser och få lärare. Tiden för individualisering fattas när pedagogerna blir själva 

med en stor klass där det finns många elever med olika behov av stöd. 

 

sen kan det vara resurser som jag ska ha i klassrummet blir bortplockade på grund av 

sjukdom då blir jag själv med tjugofem elever (B r.110) 

 

Detta förstås som att ledningens önskan om att ge det stöd till elever med läs- och 

skrivsvårigheter är god, men att när det behövs sättas in vikarier så tas det från stödet som 

eleverna är i behov av. Vilket gör att pedagogen står med en stor grupp elever där ett antal elever 

är i behov av stöd som pedagogen då måste bortse ifrån.      

 

 

 

 

 



 

 44 

Klimatet på skolorna tycks vara relativt bra och det finns en vilja att arbeta för att ge elever med 

läs- och skrivsvårigheter extra stöd och bra förutsättningar. I materialet kan man se att ledningen 

lyssnat när pedagogen framfört information om de elever som är i behov av stöd. Det visar sig 

även att skolledningen försökte hitta lösningar för att hjälpa och stötta pedagogerna i arbetet med 

elever med läs- och skrivsvårigheter. Det finns tendenser i materialet som tyder på att ledningen 

på skolorna hade god insyn om vilka elever som behövde stöd i klassen. 

 

jag känner nog att ledningen vet nog ungefär om vilka elever det är jag tycker ändå att de har 

ganska bra insyn i hur det ser ut frågar oftast hur det går för vissa elever ee så jag känner nog 

att det är ganska bra stöd (D r.86-90) 

 

Citatet ovan förstås som att pedagogen tror sig veta att ledingen på skolan har bra insyn i vilka 

elever som är i behov av stöd när det gäller läs- och skrivsvårigheter. Detta då pedagogen känner 

sig nöjd med det stöd som ledingen gett för att underlätta i undervisningssituationen. Däremot 

framkommer det att ledningen tog god tid på sig innan de gav återkoppling på ärendet. 

 

även om vi behövde uttrycka oss flera gånger tills vi fick den hjälp som vi ville från början 

men vi jag upplever att skolledningen lyssnar ändå och försöker ju hitta (E r.86-87) 

 

I citatet ovan förstås det som att önskan och viljan finns i att berätta om svårigheterna för 

ledningen. Men när det tar för lång tid med återkoppling eller att det upplevs som att dessa elever 

prioriteras bort är risken stor att pedagogerna struntar i att vända sig till ledningen. Detta kan i 

slutändan leda till att motivationen att utföra ett kvalitativt arbete urholkas. 

De elevrelaterade ramarna 

Dessa ramar utgörs av elevernas förutsättningar. Något som framkommer i materialet är 

pedagogernas upplevelse över de elever som har störst behov av hjälp lätt försvinner i 

klassrummet när grupperna är alltför stora. 

 

så är det just mer tid för dom så jag kan tycka att jag känner ääää alla …elever… tar ju 

mycket tid och ibland kan det vara så att dom som behöver mest hjälp inte alltid gör sig mest 

hörda och jag kan känna att jag tycker det är tråkigt och synd (A r.93-95) 

 

Citatet ovan kan tolkas som att det finns således en medvetenhet om att pedagogen själv 

prioriterar fel i klassrummet samtidigt som den inte tycks ha något annat val då den är ensam i att 

ta hand om en stor grupp. Det blir tydligt att en frustration över att inte räcka till men samtidigt 

är det svårt när verkligheten i klassrummet reduceras till att släcka bränder. 
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Sammanlagda slutsatser 

De didaktiska frågorna vad, hur, varför och när är synliga olika mycket i pedagogens planering 

av undervisningen. I pedagogernas beskrivningar av metoder och arbetssätt så förstås det som att 

pedagogerna använder sig mer av den didaktiska frågan vad när de planerar sin undervisning och 

att den didaktiska frågan varför inte har varit i fokus för pedagogens planering. När varför-frågan 

inte har varit i fokus i pedagogens planering så tolkas det som att metoderna inte alltid är valda 

för att möta upp elever med läs- och skrivsvårigheter utan mer är en metod som pedagogen är 

trygg med. Det ses som att en möjlig orsak till detta är otillräckliga kunskaper inom läs- och 

skrivsvårigheter.  

 

Under analysen växer det fram en bild av hur pedagogerna upplever att de stöter på hinder i 

undervisningssituationen som beror på ramfaktorer som de inte kan påverka. Dessa faktorer kan 

vara pedagogens egna kunskaper när det gäller läs- och skrivsvårigheter det kan också vara 

kunskaper kring datorer och dess funktioner. En annan påverkansfaktor är när pedagogisk 

personal är sjuk och den tänkta lektionen inte går att genomföra.  Den tänkta lektionen kan vara 

att dela in klassen i mindre grupper för att lättare kunna möta upp elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Slutsatsen blir således att pedagogen vet varför den delar in grupper, samt hur 

det kan gynna eleven, men att hindret i detta är faktorer som pedagogen inte kan påverka när en 

kollega är sjuk. Något som innebär att pedagogen står kvar själv och får lösa situationen utan att 

ha möjlighet att ge det extra stöd man egentligen vill ge.  

 

I pedagogernas tillämpning av extra anpassningar så blir det synligt att de tillämpar det på olika 

sätt i sin undervisning. En del har extra anpassningar som ledning och stimulans för alla och en 

del har det till enskilda elever. Slutsatsen blir att pedagoger tänker olika i denna fråga. Utifrån de 

didaktiska frågorna hur och varför så ser man att en del pedagoger reflekterar över varför det är så 

många elever som har samma behov och väljer då att tillämpa det som en ledning och stimulans 

på hela klassen. Där blir hur det ska tillämpas i klassrummet förändrat. Andra pedagoger verkar 

inte reflektera över hur det som tillämpas som en extra anpassning för några få elever skulle 

kunna vara en hjälp för alla.  

 

Utvärdering är något som pedagogerna i studien inte gör systematiskt. Det sker oftast i reflektion 

på egen hand eller med närmaste kollegan och dokumenteras sällan ner. Slutsatsen i detta blir att 

pedagogerna inte får de förutsättningar som behövs för att tillsammans analysera, dokumentera 

samt utvärdera sin undervisning. Skolan har inte de rutiner som krävs för att genomföra detta, 

vilket blir en faktor som påverkar pedagogens möjlighet att kunna utveckla sin undervisning.  

 

I intervjuerna så framkommer att flera respondenter upplever att stödet från elevhälsan oftast blir 

utifrån det sociala och inte utifrån elever med läs- och skrivsvårigheter. De får inte heller 
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tillräckligt med handledning i specialpedagogiska frågor. Något som har med de administrativa 

ramarna att göra då det påverkas utifrån hur skolan styrs av rektorn. Även om elevhälsoteamet 

finns inom de administrativa ramarna, används de inte till att göra situationen bättre för elever 

med svårigheter inom läs- och skriv. Som pedagog får detta konsekvenser i hur man kan utveckla 

det egna arbetet i klassrummet och hjälpa elever som har svårt att lära sig att läsa och skriva.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att de didaktiska frågorna var, när och hur är synliga i de 

intervjuer som genomförts i vår studie men i analysen av empirin så är varför-frågan inte lika 

tydlig som de andra frågorna. I studien så framkommer det även att det i stor utsträckning är 

olika ramfaktorer som påverkar pedagogers didaktiska val i klassrummet. Pedagogerna har olika 

förutsättningar att förhålla sig till när de gör sin planering, i form av personaltäthet i klassrummet, 

tillgång till lokaler, speciallärarstöd samt material.  
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Diskussion 

Vi har valt att dela upp diskussionsavsnittet i tre delar; diskussion gentemot tidigare forskning, 

diskussion gentemot de teoretiska perspektiven och konsekvenser av studiens slutsatser för 

framtida forskning. Först diskuterar vi det resultat som framkommit efter att ha tagit del av 

respondenternas syn och erfarenheter relaterat till studiens syfte och frågeställningar samt kopplat 

till tidigare forskning. Efter det sammanfattar vi våra slutsatser kopplat till studiens teoretiska 

ramverk. Till sist i denna del diskuterar vi resultatets betydelse för framtida forskning. 

Diskussion gentemot tidigare forskning 

Studiens syfte var att lyfta fram pedagogernas metoder och strategier i sitt arbete med elever med 

läs- och skrivsvårigheter. De metoder som framkom i studien visade att pedagogerna gjort ett val 

av arbetssätt och metod som de upplever passar dem och elevgruppen. Dessa val visade sig inte 

alltid vara medvetet kopplade till elever med läs-och skrivsvårigheter men respondenterna gav 

uttryck för att det fungerande väl. En av metoderna som pedagogerna beskriver är cirkelmodellen 

och en läsande klass vilket innebär att eleverna får möjlighet att diskutera textens innehåll med 

ord och begrepp tillsammans med pedagogen i helklass eller i grupp. Att samtala om text 

tillsammans och diskutera nya ord och begrepp beskriver även Eckerholm (2018) & Varga (2016) 

som viktiga framgångsfaktor vid läs- och ordförståelse.  

 

Flera pedagoger i studien beskriver att de arbetar språkutvecklande där de använder ord och 

begrepp tillsammans med bildstöd för att förtydliga textens innehåll. Detta arbetssätt beskriver de 

som språkutvecklande och att det lämpar sig bra för elever med läs- och skrivsvårigheter. Något 

som även Tjernberg (2013) understryker i sin studie där undervisning i ett språkutvecklande 

sammanhang ses som positivt för elevens utveckling. Flera respondenter varierar sina arbetssätt 

och metoder för att möta gruppen utifrån de behov som finns. Detta är något som även 

Tjernberg (2013) lyfter vikten av, att variera sig i sin undervisning för att möta den variation av 

kunskapsnivå som eleverna ligger på. Inga av respondenterna tar upp tiden som ett hjälpmedel, 

något som Leite (2012) betonar att elever med dyslexi har ett behov av.  

 

Pedagogerna i studien beskriver att de ger elever med läs- och skrivsvårigheter extra genomgångar 

samt att de förtydligar uppgifter genom olika hjälpmedel som till exempel bildstöd eller datorn. 

Något som även Zilkowskas (2007) studie lyfter fram där vikten av att skapa en stöttande 

atmosfär i klasrummet beskrivs.   

 

Flera respondenter uttrycker en otillräcklighet i att möta elever som har läs- och skrivsvårigheter. 

Det respondenterna önskar är att få mer stöd i hur de kan arbeta och förändra sin undervisning. 
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Något som flera studier (Leite 2012, Sandberg, Hellblom-Thibblin & Garpelin 2015, Akcamete & 

Gökbulut 2017, Dockrell & Lindsay 2001, Harris, Davidson & April 2015) också visar på där 

pedagoger uttrycker en otillräcklighet i arbetet med elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Svårigheterna som beskrivs i de studierna ligger i att upptäcka elevernas kunskaper, utvärdera 

dem och möta upp dem på deras nivå.  

 

Flera pedagoger i studien beskriver att de saknar stöd från speciallärare/specialpedagog i frågor 

som rör arbetet med elever som har läs och skrivsvårigheter. Stödet får de främst kring de elever 

som har svårigheter socialt. De skulle önska att mer handledning fanns att få i sitt arbete med 

elever med läs- och skrivsvårigheter. Akcamete & Gökbuluts (2017) studie visar dock att sådan 

hjälp inte alltid tas emot av klassläraren från specialläraren när det erbjuds. Skolverkets 

kompetensutveckling läslyftet beskriver respondenterna har fungerat som en positiv 

fortbildning.  Det genererar nya arbetssätt och metoder i klassrummet för alla elever men även 

för elever med läs- och skrivsvårighet. Tidigare forskning (Bauer & Previts 2014) visar på vikten 

av fortbildning då risken finns att det ibland blir felaktiga insatser för eleverna när pedagogen inte 

har tillräckliga kunskaper.  

 

I studiens analys framkommer även att de intervjuade pedagogerna gärna arbetar i mindre 

grupper med elever med läs- och skrivsvårigheter. Detta förutsätter, menar de, att grupprum eller 

fler klassrum finnas att tillgå, samt tillräckligt med personal. En faktor som påverkar möjligheten 

till att dela upp klassen i mindre grupper är att all personal är på plats och att ingen är sjuk. Även i 

Navsaria, Pascoe & Kathards (2001) studie lyfts skolsystemet som en påverkansfaktor på 

pedagogens undervisning.  

 

I studien blir det tydligt att pedagogerna har svårigheter i att anpassa all sin undervisning efter 

elever med läs- och skrivsvårigheter. De delar gärna in eleverna i mindre grupper för att lättare 

kunna möta elevernas behov. Även Mitchell (2015) menar att ett inkluderande arbetssätt för 

elever i behov av särskilt stöd är en utmaning då det oftast handlar om att införa en hel rad 

åtgärder.  

Diskussion gentemot de teoretiska perspektiven 

I vår studie har vi utgått ifrån de didaktiska frågorna vad, när hur och varför vilket visade sig 

vara synligt olika mycket i den insamlade empirin. Pedagogerna kan tydligt beskriva vad, när och 

hur de tillämpar olika metoder i sin undervisning men analysen visar att pedagogerna i studien inte 

alltid är medvetna kring varför de tillämpar en metod specifikt för elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Varför-frågan lägger grunden till pedagogens undervisning och är därför den 

viktigaste frågan menar Nilholm (2016). Studien visade även att pedagogerna inte systematiskt 
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reflekterar och utvärderar sin undervisning. Det är endast några respondenter som beskriver att 

de gör det från och till men inte hur de gör det. Här menar Uljens (1997) att en pedagog kan 

använda sig av de didaktiska frågorna som ett verktyg när denne reflekterar över sin undervisning.  

 

I vår studie har många av pedagogens didaktiska val i sin undervisning påverkats av de 

ramfaktorer som inverkar på pedagogens arbete. Vilket framkommer i analysen då pedagogerna 

uttrycker att undervisningens planering kan falla på om någon av personalen blir sjuk. Men även 

att lokalerna inte räcker till för alla elever då pedagogerna vill dela in klassen i grupper. Vilket kan 

kopplas till Imsens (1999) fem perspektiv utifrån ramfaktorteorin där hon beskriver olika faktorer 

som påverkar lärarens undervisning.   

 

Pedagogerna har även uttryckt en brist på stöd från speciallärare då det på vissa skolor inte finns 

speciallärare att tillgå. Pedagogerna eftersökte stödet från speciallärare som en handledande roll 

då de kände att de saknade kompetensen inom läs- och skrivsvårigheter.  Vilket kan kopplas till 

de administrativa ramarna där rektorn är den som leder och fördelar arbetet (Imsen 1999). 

Konsekvenser av studiens slutsatser för framtida forskning 

Vid intervjun med respondenterna berättar pedagogerna om sitt arbete med elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Ur dessa beskrivningar av arbetssätt och metoder kan tolkas en viss osäkerhet i 

hur detta kan vara gynnande för just elever med läs- och skrivsvårigheter. Hur gynnas eleverna av 

dessa metoder på sikt? Utvärdering av de egna metoderna och arbetssätten tillämpas inte hos 

respondenterna i denna studie och skolan har inte en systematik i att diskutera och analysera de 

metoder och arbetssätt som pedagogerna tillämpar i klassrummet. Även Mitchell (2015) beskriver 

att en strategi behöver vara noggrant beskriven i en bruksanvisning för att veta vad som fungerar 

i arbetet med olika undervisningsstrategier. Viktigt menar han att strategin har en positiv effekt på 

det beteende vi vill förändra. En utvärdering av de metoder som tillämpas eller de strategier som 

utförs i klassrummet borde få en inverkan på individen. Flera av pedagogerna i studien är 

reflekterande i sina val av undervisningsmetoder men de lägger inte tiden på att ordentligt 

utvärdera vilka effekter dessa metoder och strategier har. Förutsättningarna finns inte alltid för 

pedagogen att systematiskt utvärdera och följa upp sin undervisning då de olika ramfaktorerna 

påverkar vardagen på skolan. Är det så att pedagogen har viljan men inte tiden till att utvärdera 

sitt arbete?  Kan detta vara ett möjligt kunskapsbidrag för fortsatta studier med en fördjupning i 

vilken effekt metoderna har på elever med läs- och skrivsvårigheter?  
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Konklusion 

Då studien innehåller en begränsning av deltagande respondenter kan inga generella slutsatser 

dras. Tanken med denna kvalitativa studie var att ta del av respondenternas erfarenheter, vilket vi 

anser att vi har gjort. Vi bedömer att vi har svarat på de frågeställningar som studien var ämnad 

att besvara men lämnar det till läsaren att värdera om studiens intention ernåtts. Syftet med 

studien var att undersöka hur pedagoger arbetar i klassrummet med elever med läs- och 

skrivsvårigheter, hur olika didaktiska ställningstaganden eller didaktiska val påverkar detta arbete, 

samt att i en andra del undersöka vilka faktorer som påverkar pedagogens val av metoder eller 

egna strategier. 

  

Det finns både likheter och skillnader mellan pedagogerna i undersökningens resultat. Det som 

framträder som likheter i studien är att pedagogerna varierar sig av olika metoder i sin 

undervisning. Metoderna de tillämpar beskrivs inte hos alla respondenter specifikt vara utformade 

för att möta upp elever med läs- och skrivsvårigheter, utan mer som kopplade till hela gruppens 

behov. De flesta pedagoger i studien anpassar istället materialet till elever med läs- och 

skrivsvårigheter eller tillämpar olika hjälpmedel. De flesta respondenter i studien påpekar att 

arbetet med datorn som en specifik form av hjälpmedel påverkas av tillgång till datorer, inlogg 

och kunskap kring de olika programmen. Några skillnader som framkommer i studien är hur 

insatta pedagogerna är i varför de tillämpar en specifik metod eller varför till exempel bildstöd 

tillämpas. En del kan förtydliga varför de använder det och andra nämner bara att det används 

men ger inga beskrivningar på några konkreta exempel om varför. Utifrån alla respondenternas 

svar uttrycks att de medvetet arbetar flexibelt och varierat för att möta upp elevernas behov. 

Däremot har pedagogerna inte de förutsättningar som behövs för att följa upp och utvärdera sina 

val och vilken betydelse de har för elevernas utveckling. 

 

Genom att ha fått ta del av respondenternas syn och erfarenheter om sin undervisning samt 

genomförandet av denna studie hoppas vi att det bidragit till mer kunskap kring hur pedagoger 

möter upp och arbetar kring elever med läs- och skrivsvårigheter i klassrummet. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Samtyckesbrev 

                                                                                                                 

Institution för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 

En studie om anpassningar i undervisningen för elever med läs- och skrivsvårigheter 

  

Syftet med studien är att undersöka vilka val av undervisningsmetoder pedagogen tillämpar vid arbetet med 

skrivutveckling, läs- och ordförståelse för att underlätta för elever med läs och skrivsvårigheter. I studien undersöks 

också vilka faktorer som påverkar pedagogers val av metoder eller egna strategier i klassrummet. I studiens syfte 

ingår således att lyfta fram lärarnas tankar och reflektioner kring sitt eget arbete med elever i läs- och skrivsvårigheter. 

  

För att kunna få svar på mina frågeställningar så vänder jag mig till lärare i åk 3 för att göra en intervju och då gärna 

på er arbetsplats. 

 

Studien är en del av min utbildning till speciallärare vid Uppsala universitet. Intervjun kommer att ta ca 30-45 min 

och det är viktigt att den sker i en ostörd miljö, på en tid och plats som Du bestämmer. Intervjun kommer att spelas 

in och skrivas ut i text. 

  

Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras inlåst så att ingen obehörig kommer att 

få ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen individ kan identifieras. Resultatet kommer 

att presenteras i form av en muntlig presentation till andra studerande samt till undervisande lärare vid Uppsala 

universitet samt i form av ett examensarbete. Inspelningarna och den utskrivna texten kommer att förstöras när 

examensarbetet är godkänt. Du kommer ha möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av arbetet. 

  

Ditt deltagande är frivilligt och Du kan när som helst avbryta deltagandet i studien. 

Ingen obehörig kommer att få ta del av data om enskilda forskningspersoner. Inga namn kommer att användas i 

analyserna. När vi publicerar resultat kommer alla deltagare att beskrivas så att det inte går att identifiera dem.  Allt 

material som samlas in kommer att kodas. 
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Medgivande 

Jag har tagit del av informationen om studien som redogjorts för ovan och jag ger mitt samtycke till att delta i en 

intervju. 

  

Ort:                                                        Datum: 

  

  

Signatur :____________________________________________ 

  

Namnförtydligande :_____________________________________ 

  

Om du har frågor om studien, vänd dig gärna till:                                                                                 

  

Pia Blomberg  Camilla Örvill 

Mail: xxxxxx  Mail: xxxxxx  

Tel: xxxxxx  Tel: xxxxxx 
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Bilaga 2. Intervjufrågor 

Inledande uppvärmningsfrågor 

1.      Hur länga har du arbetat som lärare? 

2.      Vilka ämnen undervisar du i? 

3.      Hur många pedagoger är ni i klassrummet vid en lektion? 

Tematiska frågor 

4.      Kan du berätta för mig om hur du arbetar med läs och ordförståelse tillsammans med eleverna? 

5.      Berätta om hur du planerar din undervisning för att anpassa utifrån elever med läs – och 

skrivsvårigheter? 

6.      Hur anpassningar du din undervisning efter dessa elevers behov och förutsättningar? 

7.      Hur får du som lärare stöd av och/eller information från elevhälsan i att planera eller genomföra 

anpassningar för elever med läs- och skrivsvårigheter? 

8.      Hur upplever du skolans stöd för ditt arbete med elever med läs- och skrivsvårigheter?   

9.      Kommer du ihåg om du tillämpar någon speciell metod/modell i din undervisning som underlättar 

för elever med läs- och skrivsvårigheter utifrån forskning? 

10.  Arbetar ni på skolan med någon gemensam metod/modell utifrån beprövad vetenskaplig forskning? 

11.  Tillämpar du några egna strategier i ditt arbete med elever med läs- och skrivsvårigheter? 

12.  Vilka kritiska aspekter kan du se att det finns i arbetet med läs- och ordförståelse för de elever som 

har läs- och skrivsvårigheter? 

Uppföljningsfrågor 

13.  Kan du beskriva en situation där du haft svårt att inom rammen för klassrummet underlätta för en 

elev med läs- och skrivsvårigheter? 

14.  Anser du att du har rätt förutsättningar för att kunna anpassa undervisningen för elever med läs- och 

skrivsvårigheter. 

15.  Vad känner du att du skulle behöva ytterligare för att kunna anpassa undervisningen för elever med 

läs och skrivsvårigheter? 

16.  Hur använder ni eventuella resurser i klassrummet för att underlätta för elever med läs- och 

skrivsvårigheter? 

17.  Följer du upp och utvärderar din val av metoder eller strategier? Och i så fall på vilket sätt?  

 

  


