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Förord

Inom hermeneutiken ses dialogen som en viktig grundförutsättning för att kunna förstå andra och 
oss själva. Kan vi genom att samtala med andra försöka förstå både våra medmänniskor och oss  
själva utifrån våra olika livserfarenheter och värderingar, kan vi kanske också kritiskt betrakta vårt 
gamla vetande och förhoppningsvis erhålla ny kunskap. 

En viktig förutsättning för att möjliggöra en dialog är att det finns någon/några att samtala med. 
Jag  vill  därför  rikta  ett  stort  tack  till  er  lärare  som tackade  ja  till  att  delta  i  min  studie  och 
tillsammans samtala om er läs- och skrivundervisning med särskilt fokus på elever som kan vara i  
behov av särskilt stöd i sin läs- och skrivutveckling. Utan er hade det inte blivit någon studie. Jag 
hoppas att samtalen inspirerat er till fortsatta lärande samtal. 

Jag vill slutligen även rikta ett stort tack till min handledare Desirée von Ahlefeld Nisser, som 
stött mig och bidragit med kloka och eftertänksamma synpunkter som hjälpt mig i skrivprocessen.

Elisabeth Axelsson
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Sammanfattning

Studien  Lärare samtalar om sin läs- och skrivundervisning. – Fokusgruppssamtal som arena för  
kritisk självprövning? har tagit avstamp i en kartläggning av svenskämnets läs- och skrivutveckling 
som genomfördes i en mellansvensk kommun, vårterminen 2011. 

Syftet med studien är att belysa och kritiskt granska hur lärare talar om sin undervisning när det  
gäller arbetet  med elevers läs- och skrivutveckling med särskilt fokus på elever som kan vara i 
behov av särskilt stöd i sin läs- och skrivutveckling. 

För att lärare skulle ges möjlighet att samtala om sin undervisning valdes fokusgruppssamtal för 
insamlande av empirin. Studien är av kvalitativ art och har en hermeneutisk forskningsansats som 
utgångspunkt, med ett konstruktionistiskt kunskapsteoretiskt perspektiv. 

Det lärarna i samtalen gav uttryck för att de gör i arbetet med att utveckla elevers läs- och skriv-
utveckling, och som jag betraktar som strategier, har jag valt att beskriva utifrån följande kategorier:

1. Förebyggande arbete
2. Lärarkompetensens betydelse i arbetet med elevers läs- och skrivutveckling
3. Läs- och skrivundervisning och uppföljning av elevers läs- och skrivutveckling
4. Kompensera i undervisningen 

Resultatet av studien visar att lärarna i fokusgruppssamtalen till största delen samtalade om vad som 
var viktigt i arbetet med att utveckla elevers läs- och skrivutveckling. Lärarna lyckades i mycket 
liten utsträckning verbalisera hur en undervisning, som tar hänsyn till allt det som lärarna i samtalen 
uttryckte som viktiga aspekter i läs- och skrivundervisningen verkligen gestaltade sig i vardags-
arbetet med eleverna.

När det gäller arbetet med att utveckla elevers läsförståelse och att kompensera i läs- och skriv-
undervisningen för att alla elever ska få det stöd de behöver för att utvecklas så långt som möjligt i  
sin  läs-  och  skrivutveckling  gavs  några  få  konkreta  exempel  från  lärares  undervisning  på  hur 
läsundervisningen kunde gestaltas i praktiken. Det överraskade mig att inte fler lärare verbaliserade 
och gav exempel från sin undervisning på hur de konkret arbetar i sin vardag med att utveckla 
elevers läs- och skrivutveckling, med särskilt fokus på elever som kan vara i behov av särskilt stöd i 
sin läs- och skrivutveckling.
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1. Inledning

Förändringar i vårt samhället gör att det hela tiden ställs stora krav på barns och ungdomars läs- och 
skrivförmåga. Skriftspråket får allt större betydelse både i samhället och i arbetslivet. För att kunna 
vara med och påverka både sin egen livssituation i närsamhället och i samhället i stort, krävs det att 
man behärskar det svenska språket både skriftligt och muntligt, och att man också vågar använda 
språket i många olika sammanhang. 

Nästan all inlärning i skolan bygger på att elever kan läsa och skriva. Undervisning i läsning och 
skrivning hör därför till en av skolans viktigaste uppgifter. Vikten av att alla elever får många till-
fällen att samtala, lyssna, läsa och skriva under hela sin skoltid påtalas (Skolverket 2011a). I kurs-
planen för  ämnet  svenska,  uttrycks  det  bland annat  att  undervisningen i  svenska  ska  stimulera 
elevers intresse för att läsa och skriva och att möjligheter ska ges för att elever ska kunna utveckla 
språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska även syfta till att elever utvecklar 
förmågan att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Det uttrycks att alla 
ämnen har ett gemensamt ansvar för elevers språk- och kunskapsutveckling (ibid.). 

En av lärares många uppgifter i skolpraktiken är att kunna omvandla läroplanens skrivningar till 
undervisning.  Betydelsen  av  lärarkompetensen i  detta  avseende framhålls  i  forskning  (Myrberg 
2003; Liberg 2003; Alatalo 2011).

Skickliga lärare har både ämneskunskaper och förmåga att använda kunskaperna i sin under-
visning. Lärares förmåga att anpassa metod efter elevers behov, lärares vilja att hjälpa elever att 
utvecklas och lärares personliga engagemang och relation till eleverna ses av Hattie1 som de 
viktigaste läraregenskaperna (Alatalo 2011, s 25).

Även Alexandersson (2011) påtalar betydelsen av lärarkompetensen som avgörande för elevers re-
sultat. Dessa skickliga lärare har också höga förväntningar på eleverna, och lärarna kan också be-
tona kunskapsmålen och tydliggöra kursplanernas mål. Lärarna förväntar sig att eleverna ska uppnå 
dessa mål (Alexandersson 2011). 

När  det  gäller  att utveckla  elevers  läs-  och skrivförmåga är  lärarkompetensen den viktigaste 
faktor skolan förfogar över (Gustavsson &Myrberg 2002; Myrberg 2003; Liberg 2003).  Tjernberg 
(2011) hävdar att det råder stor enighet om att både lärares kunskaper och kompetens är avgörande 
för all undervisning när det gäller framgångsrik läs- och skrivpedagogik. Lärare måste kunna be-
härska olika läs- och skrivmetoder och arbetssätt i sin läs- och skrivundervisning och anpassa dessa 
efter elevers olika behov (Tjernberg 2011). 

Moats i Alatalo (2011) har sammanfattat forskning om sambandet mellan lärares kunskaper och 
praktiska erfarenheter inom läsområdet, och elevers prestationer. Följande områden anses viktiga i 
lärares läs- och skrivundervisning:

• fonemisk medvetenhet

• fonem-grafem-korrespondens (phonics)

• ordkunskap och stavning

• läsflyt

• ordförråd

• läsförståelse (Alatalo 2011, s 30).

1 John Hattie (2009) presenterade sina resultat i forskningsöversikten Visible learning – a synthesis of over 800 meta-
analyses relating to achievement, om faktorer som påverkar elevers studieprestationen i skolpraktiken och där 
lärares utveckling av undervisningen står i centrum.
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En av skolans uppgifter är också att förebygga skolsvårigheter och upptäcka de barn och elever som 
behöver särskilt stöd så tidigt som möjligt, så att de inte misslyckas i sin kunskapsutveckling, utan 
med bibehållen stark självkänsla får utvecklas till trygga och positiva barn och ungdomar. I rappor-
ten von Greiff, Sjögren & Wieselgren, (2012:2) framkommer det, att det är kvaliteten både i utbild-
ningssystemet och i andra samhällsinstitutioner som är betydelsefulla för att barn och elever som är 
i behov av särskilt stöd ska bli sedda och även bli bemötta på ett bra och stöttande sätt av föräldrar, 
lärare och andra vuxna i vårt samhälle.

Liberg; Af Geijerstam och Wiksten Folkeryd (2010) hävdar att det är viktigt att nära följa elevers 
utveckling för att kunna se vilka behov av ytterligare kunskaper och färdigheter som elever behöver 
utveckla. Frykholm (2007) uttrycker också betydelsen av att följa elevers läs- och skrivutveckling 
för att vid behov kunna ge adekvat stöd till elever som behöver mer stöd i sin läs- och skrivutveck-
ling för att de ska utvecklas så långt som möjligt. Lärare som lyckas ge elever en god läs- och 
skrivutveckling har en förmåga att i det vardagliga arbetet se och förstå elevers olika inlärnings-
strategier och också kunna kontinuerligt bedöma elevernas läs- och skrivutveckling som en del i den 
pedagogiska processen (Frykholm 2007).

Bakgrund till studien
I den nya skollagen betonas det att skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 
(SFS 2010:800). Skolans pedagogiska ledning och pedagogers ansvar är viktiga förutsättningar för 
kvalitativ skolutveckling (Skolverket 2011a).

Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsätt-
ningar för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, resul-
taten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas (Skolverket 2011a, s 11).

Ovanstående läroplanscitat stämmer mycket väl in på det som ska känneteckna skolförvaltningen i 
en mellansvensk kommun, där en kartläggning av svenskämnets läs- och skrivutveckling genom-
fördes av mig tillsammans med en kollega, nämligen att sträva efter att bli en lärande organisation 
med forskningsförankring. Granskning av den egna verksamheten ska utgöra ett naturligt och åter-
kommande inslag på alla nivåer för att synliggöra framgångsfaktorer och utvecklingsområden i den 
kommunen. 

Kartläggningen genomfördes under våren 2011. Resultatet av kartläggningen utmynnade i  en 
rapport i december 2011 (Axelsson, Sterner, Sundström och Tegmark 2011). I kartläggningen ingick 
dels en kvalitativ studie i form av klassrumsobservationer med efterföljande intervjuer och dels en 
kvantitativ studie i form av en enkät till lärare som under vårterminen 2011 undervisade i svenska, 
samt en elevenkät riktad till elever i de klasser där klassrumsobservationerna genomfördes. Denna 
studie har tagit avstamp i kartläggningen av svenskämnets läs- och skrivutveckling.

Syftet med att göra en kartläggning i kommunen var att kartläggningen skulle ge fördjupad kun-
skap om hur svenskundervisningen såg ut samt att identifiera möjligheter till utveckling av under-
visningen för att öka måluppfyllelsen i svenska. 

Eftersom lärare i kartläggningen uttalade att det till största delen var de själva som arbetade med 
de elever som var i behov av särskilt stöd i sin läs- och skrivutveckling blev jag intresserad av att  
samtala med några av dessa lärare ytterligare en gång för att få höra hur de talade om sin läs- och 
skrivundervisning.
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Syfte
Syftet med studien är att belysa och kritiskt granska hur lärare talar om sin undervisning när det 
gäller arbetet med elevers läs- och skrivutveckling med särskilt fokus på elever som kan vara i  
behov av särskilt stöd i sin läs- och skrivutveckling. Jag har valt att använda fokusgruppssamtal för 
att lärare tillsammans ska ges möjlighet att samtala om sin undervisning.

Frågeställningar:

• Vilka strategier ger lärare uttryck för då de talar om sin undervisning när det gäller arbetet 
med elevers läs- och skrivutveckling?

• Vad synliggörs när det gäller faktorer som har betydelse för arbetet med elevers läs- och 
skrivutveckling?

• Vilka  konsekvenser  av  lärares  uttryckssätt  synliggörs  som kan  påverka  lärares  läs-  och 
skrivundervisning?

Studiens disposition
Studien inleds med en kort inledning, därefter presenteras bakgrund till studien, syfte och fråge-
ställningar i kapitel 1. I kapitel 2 presenteras styrdokument och aktuell läs- och skrivforskning som 
är relevant för studien, där även betydelsen av lärarkompetens, ett förebyggande arbete, uppfölj-
ning av elevers läs- och skrivutveckling samt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi belyses. Studiens 
metod och genomförande beskrivs i kapitel 3. Detta kapitel inleds med ett avsnitt om vetenskaps-
teori och metodologi, där bland annat fokusgruppsintervjuer beskrivs. Därefter redovisas studiens 
genomförande, urval och bortfall, forskningsetiska principer, bearbetning och tolkning av data samt 
studiens tillförlitlighet och äkthet. Kapitel 4 behandlar studiens resultat, utifrån både det manifesta 
innehållet i fokusgruppsamtalen, det lärarna uttryckte i samtalen och det latenta budskapet, såsom 
jag uppfattat  och  tolkat  det  lärarna uttryckte i  samtalen.  Avslutningsvis  presenteras  i  kapitel  5, 
studiens metod- och resultatdiskussion samt sammanfattande frågor som väcktes.
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2. Aktuell läs och skrivforskning och styrdokument
Inledningsvis behandlas vad som uttrycks i våra styrdokument om elever i behov av särskilt stöd 
och därefter något från förskolans och grundskolans läroplaner om barns och elevers språk-, läs- och 
skrivutveckling. Därefter behandlas forskning om barns och elevers språk-, läs- och skrivutveck-
ling,  där betydelsen av lärarkompetens, ett förebyggande arbete,  uppföljning av elevers läs- och 
skrivutveckling samt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi även belyses.

Elever i behov av särskilt stöd – vad säger våra styrdokument?
För att få en förståelse för vad som avses med att en elev bedöms vara i behov av särskilt stöd är det  
viktigt att först ta reda på vad skollagen säger. I skollagens inledande texter anges först och främst 
syftet med utbildningen inom skolväsendet.

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kun-
skaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livs-
lång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättig-
heterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och 
stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i  
barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga 
personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och med-
borgare (SFS 2010:800, s 2).

I syftestexten (SFS 2010:800), talas det mer generellt om alla elevers rättighet att få det stöd och 
den stimulans de behöver för att nå så långt som möjligt i både sin kunskapsinhämtning och i sin 
personliga utveckling. Vidare påtalas det i skollagen (SFS 2010:800), att  hänsyn måste tas till att 
barn och elever har olika behov och att varje individ ska ges det stöd och den stimulans som de är i 
behov av i sitt lärande för att utvecklas så långt det är möjligt.  Undervisningen måste anpassas 
utifrån barns och elevers olika förutsättningar och uppväga för dessa skillnader (SFS 2010:800). I 
skollagen påtalas det även att:

[…] Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans  
för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling (SFS 2010:800).

I skollagen (SFS 2010:800), anges det också när en elev har rätt att få särskilt stöd. Om en elev 
riskerar  att  inte  nå de kunskapskrav som minst  ska uppnås,  ska det anmälas till  rektor.  Rektor 
ansvarar för att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska också 
utredas om det föreligger andra svårigheter för eleven i skolsituationen. Om en utredning visar att  
eleven är i behov av särskilt stöd ska eleven få det. Ett åtgärdsprogram ska utarbetas där det framgår 
vilka elevens behov är och hur de ska tillgodoses. Åtgärderna ska sedan följas upp och utvärderas. 
Om utredningen visar att eleven inte är i behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram inte utarbe-
tas.

[   ] Detta betyder inte att det särskilda stödet ska dras in för en elev så snart eleven genom 
insatta stödåtgärder bedöms ha nått de lägsta kunskapskraven. Skolans ansvar för att ge särskilt 
stöd kvarstår så länge eleven riskerar att inte nå upp till dessa kunskapskrav utan det särskilda 
stödet. Det betyder även att vissa elever kan ha rätt till särskilt stöd trots att de även når upp till 
kraven för högre betyg, under förutsättning att de utan det särskilda stödet riskerar att inte nå de 
lägsta kunskapskraven (Skolverket 2012c, s 4).

9



Det finns i skollagen (Skolverket 2012c), ingen tydlig definition av begreppet elever i behov av 
särskilt stöd. Det finns dock en stark koppling i skollagen mellan rättigheten till särskilt stöd och 
elevens förutsättningar att nå de kunskapskrav som minst ska nås i årskurs 3, 6 och 9. I Skolverkets  
Allmänna råd (2013), uttrycks det också att det inte finns någon definition av begreppet särskilt 
stöd. Det är svårt att dra en gräns mellan vad som menas med stöd inom ramen för en individ-
anpassad undervisning och vad som är särskilt stöd. Skolan måste göra en professionell bedömning 
från fall till fall (Skolverket 2013). 

I Skolförordningen (Svensk författningssamling 2011:185), uttrycks det att alla elever ska genom 
en strukturerad undervisning, ges både ett kontinuerligt och ett aktivt lärarstöd i den omfattning som 
eleverna behöver för att därigenom skapa förutsättningar för att eleverna når de kunskapskrav som 
minst ska uppnås och i övrigt kunna utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen.

Sammanfattningsvis  uttrycks  det  tydligt  i  våra styrdokument att  alla  elever  oavsett  förutsätt-
ningar ska, genom en strukturerad undervisning, ges det stöd och den stimulans de är i behov av för 
att minst nå lägsta kunskapskrav och att alla elever ska ges möjlighet att nå så långt som möjligt i 
sin kunskapsutveckling. Undervisningen ska även stimulera elevers lust att lära i ett livslångt pers-
pektiv. Det som är mindre tydligt i skollagen är när en elev bedöms vara i behov av särskilt stöd.  
Skolan måste kunna göra en professionell bedömning i varje enskilt fall om en elev bedöms få det 
stöd och den stimulans som eleven behöver inom ramen för en individanpassad undervisning för att  
minst nå lägsta kunskapskrav eller om skolan efter genomförd analys av utredning gällande even-
tuellt åtgärdsprogram ska upprätta ett åtgärdsprogram för att säkerställa ett eleven får det stöd och 
den stimulans som den är i behov av.

Läroplaner; Lpfö 98, reviderad 2010 och Lgr 11.
För att koppla ihop ovanstående texter från våra styrdokument med ämnet svenska är det intressant 
att ta reda på vad det står i förskolans och grundskolans läroplaner om barns och elevers språk-, läs- 
och skrivutveckling. 

Förskolans, förskoleklassens och den obligatoriska skolans viktiga roll för barns och elevers skrift-
språksutveckling framhålls i samtliga styrdokument. Under förskoletiden läggs grunden till tal- och 
språkutvecklingen, som är en förutsättning för individens läs- och skrivutveckling. Enligt Lundberg 
(2007), är den allmänna åsikten bland forskare idag att barn i förskoleåldrarna bör stimuleras med 
läs- och skrivförberedande aktiviteter. Förskolans verksamhet ska anpassas till varje barns behov av 
stöd och stimulans (Skolverket 2010). 

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver 
mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 
förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt (s 5).

Vidare skrivs det om förskolans roll i barns språk- och identitetsutveckling (Skolverket 2010) .
Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan 
ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara 
barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen (ibid. S 7).

När det gäller Lgr 11 (Skolverket 2011a), uttrycks följande:
Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att sam-
tala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få  
tilltro till sin språkliga förmåga (s 9).

Alla barn och elever ska alltså utifrån sina förutsättningar ges otaliga tillfällen till kommunikation 
under hela sin förskole- och skoltid genom att läsa, skriva och samtala för att utvecklas så långt som 
möjligt, och få det stöd och den stimulans de behöver för att deras kunskapsutveckling ska bli opti-
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mal. I syftestexten till kursplanen i ämnet svenska (Skolverket 2011a), uttrycks det att eleverna ska 
ges en undervisning som stimulerar deras intresse för att läsa och skriva och att de ska ges möjlig-
heter att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Vidare ska undervisningen syfta till  
att eleverna utvecklar förmågan att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. I 
kommentarmaterial till ämnena svenska och svenska som andraspråk, (Skolverket 2011b) uttrycks 
det att alla elever ska få undervisning om läs- och skrivstrategier. I kursplanen för svenska och 
svenska som andraspråk (Skolverket 2011a) framkommer det att undervisning i läs- och skrivstra-
tegier är ett centralt innehåll i alla grundskolans årskurser.

Språk-, läs- och skrivutveckling 
Under denna rubrik behandlas forskning om barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling, där 
betydelsen av lärarkompetens, ett förebyggande arbete, uppföljning av elevers läs- och skrivutveck-
ling samt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi även belyses. 

Barns språkutveckling och språklig medvetenhet
Att känna till de samband som beskrivs mellan talspråk, språklig medvetenhet och läsning gör att 
man bättre kan förstå den sammansatta process som leder fram till att barn lär sig läsa (Høien & 
Lundberg 2001). Författarna  skriver exempelvis att den språkliga färdigheten är en viktig förut-
sättning  för  läsinlärning.  Med  språklig  färdighet  avses  begreppsförståelse,  ordförråd,  syntaktisk 
kompetens  och  artikulatorisk  färdighet  (Høien  & Lundberg  2001).  Myrberg  (2007)  skriver  att 
”barnets väg till  läsning går via talspråksutvecklingen under förskoleåren” (s 8). Alla mänskliga 
samhällen  har  ett  fullt  utvecklat  talspråk,  men alla  samhällen  har  inte  ett  skriftspråk (Høien & 
Lundberg 2001). Talspråket kommer först i mänsklighetens utvecklingshistoria och är en del av vår 
biologiska utveckling.  Skriften är  en kulturell  produkt  som utvecklats  först  under  loppet  av  de 
senaste årtusendena. Att skriften är en sen företeelse i vår historia hävdar även Taube (2000). Långt 
ifrån alla vuxna kan idag läsa och skriva, trots att de omges av skrift. Det är naturligare att lära sig 
tala än att lära sig läsa. Alla barn runt om i världen lär sig tala vid ungefär samma ålder och på 
samma sätt. Utvecklingen följer samma mönster oavsett språkdräkt, menar Taube (2000). Lundberg 
(2001) hävdar att läsutvecklingen till skillnad från talspråksutvecklingen inte är en naturlig process 
och att det inte räcker med att bara se andra läsa eller vistas i en miljö där bokstäver är rikligt  
förekommande för att lära sig läsa. De flesta människor behöver få vägledning eller instruktioner av 
något slag för att förstå hur det går till att lära sig läsa. Vår alfabetiska skrift kan sägas vara en kod 
för det talade språket (Taube (2000; Lundberg 2001; Høien & Lundberg 2001).

Mattingly sägs vara den första som 1972 introducerade begreppet språklig medvetenhet. Språklig 
medvetenhet är en viktig faktor och till och med en förutsättning för läs- och skrivinlärning (Gillon 
2004). Språklig medvetenhet innebär att barnet kan reflektera över språket och inta en metaling-
vistisk hållning till språket vilket innebär att barnet börjar uppmärksamma sitt eget språk, hur det 
låter och hur det är uppbyggt av ord och meningar. Detta ställer krav på både språklig och kognitiv 
mognad, att man kan byta perspektiv från betydelsen av ett ord till dess form. Barnet börjar till 
exempel förstå att ordet nyckelpiga är ett långt ord och ordet tåg är ett kort ord trots att tåg oftast har  
många vagnar och är ”långa”. Denna förmåga är inte fullt utvecklad hos alla förskolebarn, men den 
går  att  öva  upp  genom  strukturerade  språkliga  medvetenhetsövningar  (Mellbratt-Gunnarsson 
(2000).

Fajerson & Rehnvall (1992) definierar språklig medvetenhet på följande sätt:
Språklig medvetenhet innebär förmåga att skifta uppmärksamhet från språkets betydelsesida till  
dess formsida. I begreppet språklig medvetenhet ingår, förutom att förstå innebörden, förmåga 
att kunna segmentera (analys) en mening i fraser, ord, stavelser och fonem och att kunna sätta 
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samman språkliga enheter (syntes) till stavelser, ord, fraser och meningar (s 5).

Alatalo (2011) menar att läsforskning brukar dela in språklig medvetenhet i fonologisk medveten-
het (medvetenhet om språkets ljudsida), morfologisk medvetenhet (medvetenhet om ordens struktur, 
former och bindning), syntaktisk medvetenhet (medvetenhet om satsbyggnad) och pragmatisk med-
vetenhet (medvetenhet om hur språket används. En del forskare brukar även räkna in semantisk för-
måga (medvetenhet om vad ord betyder) i den språkliga medvetenheten, skriver Alatalo (2011).

Bornholmsprojektet, var ett forskningsprojekt, som Ingvar Lundberg var vetenskaplig ledare för i 
slutet på åttiotalet på Bornholm i Danmark. Lekarna och övningarna i detta projekt tränade språklig 
medvetenhet  och  specifikt  fonologisk  medvetenhet.  Projektet  utgick  från  flera  mindre  studier  i 
Umeå (Lundberg 2007). Carlström (2001), uttrycker att syftet med Bornholmsprojektet på Jylland 
var att se vilken betydelse graden av språklig medvetenhet före skolstart hade för läs- och skriv-
inlärningen i skolan. Resultatet visade att förskolebarn med en liten grad av språklig medvetenhet 
fick läs- och skrivsvårigheter i skolan. De barn som var i riskzonen för att utveckla läs- och skriv-
svårigheter hade mest nytta av språkträning. I förskolan arbetar man med språklig medvetenhet och 
i många kommuner arbetar förskollärare i förskoleklasserna med Bornholmsmaterialet för språklig 
medetenhetsträning eller liknande material.

De barn som har god kunskap om språkljuden och bokstäverna och också är fonologiskt med-
vetna innan de börjar skolan har stora möjligheter till en god läsutveckling (SOU 2012:65). Vidare 
uttrycks det att exempelvis ett stort ordförråd, förmåga att återge satser och berättelser och att vara 
en aktiv samtalspartner är  viktiga aspekter som samverkar med fonologisk medvetenhet när det 
gäller barns fortsatta läs- och skrivutveckling (SOU 2012:65). Tjernberg (2011) poängterar att olika 
program  som  tränar  språklig  medvetenhet,  som  till  exempel  Bornholmsmodellen,  inte  är  till-
räckliga för att  säkerställa en god läs- och skrivutveckling för alla barn.  Hon hävdar att  för att 
säkerställa en god läs- och skrivutveckling för alla barn bör man kombinera fonologisk medveten-
hetsträning med instruktioner i den alfabetiska principen (kopplingen mellan fonem och grafem) 
och aktiviteter där skrivande praktiseras (Tjernberg (2011).

Fonologisk medvetenhet – fonemisk medvetenhet
Fonologisk medvetenhet är en helt nödvändig förutsättning för läs- och skrivinlärning anser Høien 
& Lundberg (2001). Den kan stimuleras före skolgång och utan bokstäver. Barn som på ett syste-
matiskt sätt bland annat får leka med ord, rimma, ta fram begynnelseljudet, dela upp meningar i ord, 
ord i stavelser, får en bättre start i läsundervisningen än de barn som inte får denna lekfulla träning. 
Fonemmedvetenhet är mer effektiv tillsammans med bokstäver än utan (Gillon (2004). Hon skriver 
att Bradley och Bryan 1983 demonstrerade i en longitudinell träningsstudie att det rådde ett starkt 
samband mellan fonologisk medvetenhet och läsutveckling och forskare började visa stort intresse 
för träningsprogram som tränade fonologisk medvetenhet. Gillon (2004) konstaterar vidare att en 
metaanalys  med 52 kontrollerade  forskningsundersökningar  med träningsprogram av fonologisk 
medvetenhetskaraktär, bekräftade att träningsprogram med fonologisk medvetenhet har ett statistiskt 
signifikant utslag beträffande ordigenkänning, läsförståelse och stavning. 

Lundberg (2007) skriver att arbetet med språkliga lekar leder till språklig medvetenhet. Ett annat 
mer specifikt begrepp är fonologisk medvetenhet, vilket innebär att man är medveten om språkets 
ljudmässiga uppbyggnad. Ett ännu mer specifikt begrepp är fonemisk medvetenhet, vilket innebär 
att man kan rikta sin uppmärksamhet på språkets minsta betydelseskiljande byggstenar, fonemen. 
Barn som får gå igenom alla steg i nya Bornholmsmaterialet blir väl förberedda inför den komman-
de läsinlärningen menar Lundberg (2007), därför att:

• de har förstått att ord inte bara har betydelse, utan att de också har en ljudmässig form

• de inser att ord kan låta nästan likadant, men att om man byter ut ett ljud, t ex i början, så kan 
ett helt nytt ord med annan betydelse uppstå
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• de har lärt sig hur man kan dela upp ett ord i fonem

• de har lärt sig hur de flesta fonem motsvaras av en bokstav

• de förstår hur man kan ljuda samman fonemen till ord

• de kan de flesta bokstäverna inte bara till namnet utan också det ljud som representeras av 
bokstaven (s 7).

Torgesen (2005) hänvisar till rapporterade studier, där man använde sig av […] ”explicit instruction 
in phonemic awareness and phonemic decoding skills” (s 529). Vidare skriver han att:

[   ] given the right level of intensity and teacher skill, it may be possible to obtain these rates of 
growth using a variety of approaches to direct instruction in reading (s 529).

Torgesen, (2005) tillsammans med ett stort antal andra forskare menar att fonologiskt baserade trä-
ningsprogram som lärare anpassar efter varje elevs behov är betydelsefulla för barn /elever med 
fonologiskt baserade lässvårigheter. Caravolas (2005) hänvisar till en studie med tyska elever som 
fick träningsprogram. De elever som inte hade börjat läsa och som hade svag fonologisk medveten-
het och därmed löpte stor risk för att få läs- och skrivsvårigheter drog större nytta av fonologiskt 
medvetenhetsträning  i kombination med träning av bokstavskännedom än att enbart träna fonolo-
gisk medvetenhet eller träning av bokstavssäkerhet.

Läsförståelsearbete i tidiga år
Barns språkutveckling börjar tidigt i livet. Sociokulturell bakgrund är enligt forskning en av de mest 
framträdande faktorerna för barns/elevers läsutveckling, vilket kan innebära att barn från olika upp-
växtförhållanden kan få olika möjligheter att utveckla de förmågor som behövs för att senare kunna 
lära  sig  läsa  (SOU  2012:65).  Förskolans  arbete  med  barns  språkutveckling  är  därför  mycket 
betydelsefullt. I SOU 2012:65, lyfts förskolans arbete för de barn som växer upp i hem där böcker 
inte läses som extra viktigt, eftersom förskolor som arbetar aktivt med litteratur och högläsning kan 
ge dessa barn mer likvärdiga förutsättningar jämfört med barn som växer upp i en miljö där böcker 
och läsning är vanligt. Eftersom 83 procent av alla 1-5 åringar och nästan 95 procent av alla 3-5 
åringar går i förskola i Sverige, innebär det att insatser i förskolan når majoriteten av de yngre bar-
nen, oberoende av social bakgrund (SOU 2012:65). 

Barn kan redan i förskoleåldern utveckla intresse och engagemang för språk och läsning om de 
får bekanta sig med språk, litteratur och bokstäver på ett lustfyllt sätt, vilket gör att barns läsutveck-
ling börjar i förskolan (SOU 2012:65). Redan från förskolan kan barnen ges de muntliga tankestöd 
som de behöver för att utveckla sin förståelse av olika texter. Barn behöver inte kunna läsa för att 
kunna tänka om texter (Westlund 2009). Barns/elevers läsförståelse utvecklas bättre om de vägleds i 
hur man kan ställa frågor till texter och att summera huvudtankarna i texter än om barn/elever själva 
får ta sig an dessa uppgifter. Sådan lärarledd vägledning i läsförståelsearbetet kan påbörjas i ett ti-
digt  skede och man behöver inte vänta tills  grundläggande avkodningsfärdigheter  har etablerats 
(Myrberg 2007). 

Enligt Skolinspektionens granskningar i förskolan 2011 och 2012, visade det sig att högläsning 
var vanligt förekommande i förskolan, men det förekom skillnader bland förskolor när det gällde 
hur  medvetet  förskolorna  arbetade  med läsning och litteratur  (SOU 2012:65).  Skolinspektionen 
menade att förskolor behövde utveckla sitt arbete med läsning och litteratur så att barn i förskolan 
gavs möjlighet att utveckla sitt ordförråd, förstå hur ord och berättelser är uppbyggda och hur skri-
vet  språk  är  konstruerat  med längre  och mer  komplicerade  satsbyggnader  än talat  språk  (SOU 
2012:65).
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Grundläggande läsinlärning
Barns  första  möte  med  läsandet  och  skrivandet  kan  av  olika  anledningar  se  mycket  olika  ut. 
Frykholm (2007) menar att det är viktigt för barn och ungdomar med möten med vuxna läsare och 
skrivare, så att de får positiva förebilder som sedan kan påverka deras eget läsande och skrivande. 
Myrberg (2003) påtalar att föräldrar är viktiga och betydelsefulla personer i sina barns läs- och 
skrivutveckling. Genom att i hemmen läsa högt för sina barn och samtala om det lästa ges bra förut-
sättningar för en god läs- och skrivutveckling. Även vikten av att i hemmen samtala om ord och 
bokstäver och att samtala om böcker generellt är betydelsefulla faktorer som kan påverka barns läs- 
och skrivutveckling positivt (Myrberg 2003). 

Läsförmåga innefattar såväl avkodning som förståelse av text. Att avkodning och förståelse är 
absolut  nödvändiga för läsning är  forskare överens om (Taube 2000; Høien & Lundberg 2001; 
Myrberg 2001; Frost 2002). Läsförmågan kan uttryckas på följande sätt:
Läsning = Avkodning x Förståelse
Denna formel av läsforskarna Gough och Tunmer innebär att läsfärdigheten blir produkten av de 
båda delfärdigheterna, och om en av faktorerna är noll, blir produkten också noll. God läsförståelse 
är beroende av att såväl ordavkodningen som förståelsen fungerar bra (Høien & Lundberg 2001). 
Tjernberg (2011) menar att motivation och självförtroende också är en förutsättning för en positiv 
läsutveckling.

Avkodningen är läsningens tekniska sida som kan automatiseras. Däremot kräver förståelsepro-
cessen mer av tankearbete och är bland annat beroende av personens tidigare erfarenheter, ålder, in-
tressen, vana vid skriftspråk, hur bra personen i fråga är på att dra slutsatser och att göra tolkningar. 
Förståelsen kan därför aldrig automatiseras (Høien & Lundberg, 2001).

Forskning har klart påvisat att  precis och automatiserad ordavkodning är en nödvändig förut-
sättning för god läsfärdighet (s 40).

Carlström (2001) uttrycker också betydelsen av att automatisera avkodningen för att uppnå en god 
läsfärdighet.

Med avkodning menas att man tyder grafemen/bokstäverna och översätter dem till rätt språkljud 
från vänster till höger. Denna medvetenhet om relationen grafem/fonem är en av grundstenarna i 
läsprocessen. För att bli en skicklig läsare måste man automatisera avkodningen (s 78).

Även Alatalo (2011) påtalar betydelsen av att  eleverna lyckas automatisera avkodningen för att 
uppnå en god läsfärdighet.

Eftersom bristande avkodningsförmåga är ett av de huvudsakliga hindren för lässkicklighet är  
det viktigt att elevernas avkodningsförmåga utvecklas och automatiseras (s 45).

För att barn/elever ska uppnå en automatiserad ordavkodning måste de lyckas ”knäcka läskoden” 
och börja ljuda ihop bokstavsljud till ord och meningar. Lundberg (2007) menar att god bokstavs-
kunskap är en viktig förutsättning för god läsinlärning. Barns bokstavskunskap i förskoleklass har 
stor betydelse när det gäller att förutse hur väl elever ska lyckas med sin läsinlärning (Lundberg 
2007). Myrberg (2003), hävdar också att även om man har fokus på fonologi i läsinlärningsstarten 
så får det inte innebära att bokstavskunskapen sätts åt sidan. 

Det  finns  ett  samband med ömsesidig  påverkan mellan  avkodningsförmåga å  ena  sidan och 
läsförståelse å andra sidan och detta samspel fortlöper under hela skoltiden (Myrberg 2003). De 
elever som har svårigheter med att avkoda får ofta läsförståelseproblem som en följd av sina avkod-
ningsproblem. Om elever har bristande intresse för att läsa och liten läserfarenhet, påverkas både 
avkodningen och förståelsen av det lästa (Myrberg 2003). 

Høien & Lundberg (2001) skriver om läsutvecklingens fyra stadier, nämligen pseudoläsning, det 
logografisk-visuella stadiet, det alfabetisk-fonologiska stadiet och det ortografisk-morfologiska sta-
diet.  Det första stadiet innebär att barnet härmar vuxna och låtsasläser. Med logografisk läsning 
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menas att barnet ännu inte har förstått den alfabetiska principen. Barnet känner igen ordet på samma 
sätt  som en bild (helord).  Barn/elever som befinner sig i  det alfabetiska-fonologiska stadiet  har 
förstått kopplingen mellan grafem/fonem och börjat ljuda. När elever använder det sista stadiet i sin 
läsning, det ortografisk-morfemiska stadiet, använder de hela ord och morfem som enheter i avkod-
ningsprocessen.  Säker  ordigenkänning  förutsätter  ett  snabbt  och  automatiserat  visuellt  igen-
kännande av de bokstäver som ordet består av. Säker bokstavsigenkänning tillägnas först och främst 
genom att eleverna ägnar mycket tid till att både lära sig hur bokstäverna ser ut blir säkra på språk-
ljuden (Høien & Lundberg 2001).  Författarna menar att  bokstavsinlärningen måste väga tungt i 
läsundervisningen. Den ortografiska läsningen innebär att man känner igen ord och stavelser och 
läser automatiskt. En god läsare läser ortografiskt, men växlar över till fonologisk läsning när han 
/hon möter obekanta ord eller bokstavskombinationer (Høien & Lundberg 2001.

När det gäller elevers läsflyt menar Frykholm (2007) att flytande läsning är ett uttryck för att 
ordavkodningen fungerar väl och att det också är en indikation på att elever har god läsförståelse. 
Frykholm (2007) menar dock att  det är  viktigt  att  ta reda på hur väl elever som läser flytande 
verkligen förstår texten på olika nivåer så att lärare inte luras att tro att elever som läser flytande har 
en mycket utvecklad läsförståelse enbart genom att deras läsning uppfattas som att de ”läser som ett 
rinnande vatten.” Frykholm (2007) skriver:

Högläsning ger en bra bild av om eleven läser flytande,är på god väg mot flytande läsning eller 
läser mödosamt och hackigt med litet uppmärksamhet på textinnehållet. Högläsning ger också 
värdefull information om elevers lässtrategi. Vilka ord orsakar problem? Stämmer intonation med 
satsbyggnaden? Hur angriper eleven okända ord i texten? Märker eleven om hon läser fel? (s 81).

Fortsatt läs- och skrivutveckling
Som tidigare nämnts börjar barns språkutveckling tidigt i livet och redan i förskolan kan barn ut-
veckla sin förståelse för texter (SOU 2012:65). Även om de inte kan läsa själva ännu, kan de om de 
ges möjligheter med hjälp av vuxnas tankestöd, tänka om texter. Vad lyfts då i våra styrdokument 
och i forskning om hur det fortsatta arbetet med att utveckla elevers läs- och skrivutveckling bör 
bedrivas?

Elevers läsförståelse
När det gäller arbetet med att utveckla elevers läsförståelse uttrycks det i Lgr 11 (Skolverket 2011a) 
att ”genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 
utveckla sin förmåga att […] läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.” (s 
222). Därför betonas det att lässtrategier är ett centralt innehåll i alla årskurser (Skolverket 2011a).

I årskurs 1-3

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och 
innehåll.

I årskurs 4-6

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt att urskilja texters budskap,  
både uttalade och sådant som står mellan raderna.

I årskurs 6-9

Lässtrategier  för  att  förstå,  tolka  och  analysera  texter  från  olika  medier.  Att  urskilja  texters 
budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang (s 223-225).
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Redan i Läs- och skrivkommitténs slutbetänkande från 1997 uttrycks det att läs- och skrivinlär-
ningen inte får betraktas som avslutad i och med att elever lyckats ”knäcka läskoden.” Elever be-
höver förutom en strukturerad undervisning i grundläggande läsinlärning, även få en strukturerad 
undervisning i vidareutvecklad läsförståelse (SOU 2012:65). Inom aktuell forskning lyfts vikten av 
att elever får direkt undervisning i läsförståelsestrategier för att de ska få verktyg för att kunna ut-
veckla och fördjupa sin läsförståelse. I SOU 2012:65 hänvisas det bland annat till Taube (2007) som 
uttryckt att forskning visar att barns förståelse av en texts innehåll ökar efter samtal om den  till-
sammans med lärare och klasskamrater. Eriksson (2007) framhåller betydelsen av att lärare har en 
tydlig och välstrukturerad undervisning om bearbetade strategier, vilket är grunden för god läs- och 
skrivutveckling och att  detta ställer krav på välutbildade och kompetenta lärare.  Det finns olika 
modeller/metoder för att lära ut läsförståelsestrategier. Det som förenar de olika modellerna är att 
läraren synliggör olika strategier för eleverna som sedan kan användas vid läsning av såväl skön- 
som facklitteratur. Strukturerade litteratursamtal har blivit vanligare i skolan på senare år men totalt 
sett är de ändå relativt sällsynt förekommande (SOU 2012:65).
Liberg, af Geijerstam, Wiksten Folkeryd (2010) uttrycker att det i svensk skola bedrivs en hel del 
läsundervisning men inte så mycket strukturerat lässtrategiarbete. Författarna hänvisar till den inter-
nationella studien av elevers läsande i årskurs 4, PIRLS 2006, där det av lärarnas enkätsvar framgår 
att:

cirka en femtedel av undervisningen i årskurs 4 ägnas åt läsundervisning och/eller läsaktiviteter. 
Det innebär bland annat att de flesta elever får lyssna till lärarens högläsning minst en gång per 
vecka och att eleverna dagligen läser tyst för sig själv. Många elever ges också möjlighet att 
följa upp det som de har läst, både muntligt och skriftligt. De svarar muntligt på frågor om vad 
de har läst eller gör muntliga sammanfattningar. Ännu mer vanligt är det att eleverna svarar på 
läsförståelsefrågor i övningsböcker eller på arbetsblad, skriver något om det de läst eller får ge  
respons på något annat sätt. Men i jämförelse med andra länder ägnas betydligt mindre tid åt  
formell läsundervisning. Det framgår i den här undersökningen att det inte är så vanligt att lärare 
arbetar strukturerat med olika läsfärdigheter och läsförståelsestrategier som att:

• identifiera huvudbudskapet

• förklara eller visa att man förstått vad man läst

• generalisera kring eller dra slutsatser av vad man läst

• förutsäga vad som kommer att hända härnäst i texten

• jämföra det man läst med egna erfarenheter

• jämföra det man läst med sådant man läst tidigare 

• beskriva stil och struktur i texten man läst ( s 66-67).

I (SOU 2012:65) hänvisas det till Skolverkets kunskapssöversikt Vad händer med läsningen? som 
omfattar 34 undersökningar om läs- och skrivundervisning i Sverige under åren 1995 till 2007 och 
som visar att läsningen i skolan i hög grad är inriktad på formell färdighetsträning. Samtal om inne-
hållet i texterna och elevernas tolkningar och erfarenheter kopplade till läsningen är inte lika vanligt 
förekommande.

Westlund (2009) menar att  lärare både behöver ta del av och tillämpa den läsforskning som 
bedrivits under de senaste 20-30 åren, där flera forskningsresultat visar på liknande resultat när det 
gäller arbetet med att utveckla elevers läsförståelse; nämligen att lärare som aktivt och regelbundet 
lär elever effektiva lässtrategier, hjälper elever att utveckla och fördjupa sin läsförståelse. Westlund 
(2009) hänvisar till National Reading Panel (NRP 2000) där sju viktiga grundstrategier anges som 
anses vara effektiva i klassrumsundervisningen för att utveckla elevers läsförståelse:
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1. Att övervaka sin förståelse Eleverna lär sig att bli medvetna om hur de förstår.

2. Kooperativt lärande Eleverna lär sig strategier tillsammans.

3. Användning av grafiska och semantiska hjälpmodeller Eleverna lär sig att använda grafiska 
representationer av texten för att underlätta förståelsen.

4. Undervisning genom frågor  som eleverna får  besvara  Eleverna ska få  direkt  feedback på 
frågor som läraren ställer.

5. Undervisning i att ställa frågor Eleverna ska själva formulera frågor.

6. Undervisning i berättelsestruktur Eleverna ska lära sig att använda strukturen i en berättelse,  
som hjälper dem att återge innehållet. De ska kunna förklara vad de har läst (vem, vad, var, när 
och varför).

7. Att sammanfatta Eleverna ska kunna integrera idéer och generalisera från textinformationen (s 
54).

För att utveckla och fördjupa elevers läsförståelse måste lärare ofta och målmedvetet arbeta med 
detta i sin läsundervisning. Westlund (2009) hänvisar till ett tal av Pressley:

Pressley menar vidare att lärare behöver undervisa i lässtrategier varje dag och med en lång-
siktighet för att läsförståelse ska utvecklas hos alla elever. Den undervisningen ska ske direkt 
från skolstarten. Pressley visar på det stora behovet av forskning om hur lärare lär sig själva att 
undervisa i läsförståelse (Westlund 2009, s 342).

Elevers skrivande
Utvecklingen av skrivning följer olika stadier på samma sätt som vid läsning (Høien & Lundberg 
2001). Författarna föreslår följande indelning när det gäller stadier i elevers skrivutveckling; pseu-
doskrivning,  logografisk-visuell  skrivning,  alfabetisk-fonemisk  skrivning  och  ortografisk-mor-
femisk skrivning. Vid pseudoskrivning låtsas barnen att de skriver genom att klottra ner bokstavs-
liknade tecken och när barnet är i den logografisk-visuella skrivfasen är det oftast det egna namnet 
som är det viktigaste för barnet att skriva. Vanligtvis använder barnen de stora bokstäverna och 
kopierar de vuxnas skrift. När barnen är i den alfabetisk-fonemiska fasen har de börjat förstå den 
alfabetiska principen. I takt med att läsningen utvecklas blir barnen mer säkra på att dela upp orden 
i  fonem, men orden skrivs ”ljudenligt” utan att  barnen tar hänsyn till  skriftspråkets regler.  Den 
alfabetisk-fonemiska skrivningen visar att  de kan använda en fonologisk stavningsstrategi. I det 
sista stadiet, det ortografisk-morfemiska, börjar barnen att närma sig de vuxnas skrivning (Høien & 
Lundberg 2001). 

När  det  gäller  att  utveckla  elevers  skrivande  uttrycks  det  i  syftestexten  för  ämnet  svenska 
(Skolverket 2011a), bland annat att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 
”formulera sig och kommunicera i tal och skrift”(s 222), vilket betyder att lärare i sin undervisning 
förutom att undervisa elever så att de kan använda olika läsförståelsestrategier, även behöver väg-
leda elever och undervisa om skrivstrategier för att eleverna ska utvecklas så långt som möjligt i sitt 
skrivande.

Alla elever i grundskolan ska också få undervisning om skrivstrategier, det vill säga hur man 
skriver olika slags texter, hur man bygger upp dem och hur den aktuella texttypen språk ser ut. 
Därför är strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp-
byggnad och språkliga drag ett centralt innehåll i alla årskurser (Skolverket 2011b, s 12).
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Lärarkompetens
Lärarkompetens verkar vara en mycket viktig faktor som skolan förfogar över för att kunna möta 
alla elever utifrån vars och ens behov för att de i sin kunskapsutveckling ska kunna utvecklas så 
långt som möjligt. Nedan beskrivs dels lärarkompetensens betydelse för all undervisning, dels lärar-
kompetensens betydelse för elevernas läs- och skrivutveckling. Avslutningsvis beskrivs något om 
betydelsen av strukturerad undervisning.

Lärarkompetensens betydelse för all undervisning
Det råder stor enighet idag bland forskare runt om i världen om att lärarens kunskap och kompetens 
har en avgörande betydelse för all undervisning när det gäller elevers kunskapsutveckling (Skol-
verket 2009; Tjernberg 2011). Även om lärarens ämneskunskaper är av största vikt för att lärare ska 
kunna planera och genomföra sin undervisning, är det den ämnesdidaktiska kompetensen (förmågan 
att undervisa varierat i ett viss ämne) som har större betydelse än enbart ämneskunskaper för hur väl 
lärare lyckas med att elever uppnår goda resultat (Skolverket 2009). ”Lärarens kompetens är med 
andra ord nära förknippad med hur undervisningen organiseras och genomförs”(Skolverket 2009, s 
48).
I skolinspektionens rapport (2010:1284) lyfts betydelsen av hur samspelet mellan lärare, elev och 
innehåll/form gestaltas, den så kallade didaktiska triangeln, inramade av en yttre kontext. Dessa 
komponenter i en lärares undervisning kan lärare, rektorer och skolhuvudmän påverka för att elever 
ska uppnå goda resultat, däremot är andra faktorer såsom bland annat socioekonomisk faktor svå-
rare att påverka.

Westlund (2009) skriver om betydelsen av lärarkompetens:
Lärarkompetensen är  den viktigaste faktorn förutom hemmiljön för att  eleverna ska nå goda 
resultat. De elever som fått en bra skolstart med skickliga och målmedvetna lärare utvecklas tre  
gånger så snabbt under skoltiden som elever som haft mindre skickliga och målmedvetna lärare  
(s 8).

Lundahl (2011) uttrycker bland annat betydelsen av lärarkompetens:
Ett annat sätt att uttrycka effektskillnaden mellan lärare är att elever med mycket bra lärare på 6  
månader lär sig vad elever med de sämsta lärarna lär sig på två år (s 68).

Lundahl (2011) hävdar vidare att det är de lägst presterande eleverna som mest tjänar på att de har  
skickliga lärare och för att  utveckla skolornas  resultat  behöver  man utveckla lärarnas  undervis-
ningskompetens. Även Myrberg & Lange (2006) skriver om betydelsen av att de elever som är i 
störst behov av stöd undervisas av de mest kompetenta lärarna.

De som har de största svårigheterna har rätt till undervisning av lärare som har kunskaper som 
kan förebygga att ytterligare svårigheter utvecklas (s 83).

Lärarkompetensens betydelse för elevers läs- och skrivutveckling
Forskare har alltmer börjat uppmärksamma betydelsen av tidig färdighetsträning med kvalificerade 
lärare och den mest betydelsefulla beståndsdelen i pedagogik som lyckas utveckla elevernas läs- och 
skrivförmåga  och förhindra  att  läs-  och  skrivproblem uppstår  är  hög  lärarkompetens,  uttrycker 
Myrberg & Lange (2006). 

Den skicklige läraren utmärks av ingående kunskaper om barns språkliga utveckling, om läs-  
och skrivprocessen och av ett systematiskt och strukturerat arbetssätt som tar sin utgångspunkt i  
elevernas förmåga och individuella strategier (s 8-9).

Liberg (2003) lyfter också fram lärarkompetensen som en viktig faktor i arbetet med läs- och skriv-
utveckling. Hon skriver att det är kompetenta pedagoger som är den viktigaste resursen som skolan 
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förfogar över. Det som har blivit mer tydligt under det senaste årtiondet, skriver hon, är att kom-
petensutvecklingsarbetet måste ta sin början i den konkreta pedagogiska vardagen. 

Tjernberg (2011) påtalar också betydelsen av lärarkompetens som en mycket viktig aspekt när 
det gäller den grundläggande läs- och skrivinlärningen. Hon menar att det är viktigt att lärare vet 
hur de ska undervisa i ordavkodning, läsförståelestrategier, ordkunskap och skrivning. 

Frykholm (2007) framhåller när det gäller framgångsrika läs- och skrivlärare att de:
• skapar en miljö som främjar läs- och skrivinlärning

• utgår från en tydlig och uttalad undervisningsstruktur

• ger stort utrymme för olika läsaktiviteter

• väljer textmaterial på lämplig nivå

• anpassar sin undervisning till varje enskilt barns förutsättningar

• uppmuntrar eleverna att reflektera över, och styra sin egen utveckling

• leder klassrumsarbetet och utnyttjar resurser på ett skickligt sätt (s 116).

Frykholm (2007) lyfter fram faktorer som kännetecknar framgångsrika läs- och skrivlärare. Några 
av dessa faktorer är följande:

• De ger direkt undervisning i förståelseinriktade lässtrategier. Här ingår till exempel att förut-
säga händelseutveckling i historier, att uppmuntra eleverna att tänka igenom vad de vet om 
textens ämne innan de börjar läsa, att identifiera huvudtankar i texten, att använda fantasin för  
att skapa ”bilder” i anslutning till läsningen och att tänka kritiskt under läsningen.

• De utvecklar elevernas bakgrundskunskap i anslutning till läsningen, till exempel genom att 
uppmuntra dem att rita tankekartor.

• De uppmuntrar eleverna att kontinuerligt utvärdera de förståelseinriktade strategierna.

• De integrerar läs- och skrivträningen med andra ämnen och ägnar större delen av undervis-
ningstiden åt läsning, samtal och skrivande.

• De låter ofta eleverna skriva själva på samma tema som det lästa och ger skrivuppgifter som 
inspirerar till att skriva mycket. De uppmuntrar eleverna att planera skrivandet och att bear-
beta texten både till innehåll och form. De arbetar med grammatik i anslutning till skrivandet. 

• De möter  inte  elevers svårigheter  genom att  sänka kraven,  utan genom att  ge  extra indi-
vidualiserat stöd för att alla skall nå en uppställd kravnivå.

• De granskar och bedömer både planering och utförande i  elevernas arbete;  samtal,  tanke-
kartor, bearbetning, färdig text, läsförståelse osv (s 116-117).

För att uppfylla ovanstående kan det finnas ett stort behov av kompetensutveckling av lärare i ett  
antal kommuner, menar Frykholm (2007). Han framhåller också att det är viktigt att lärare ges möj-
ligheter och får förutsättningar att kontinuerligt utveckla sin kompetens när det gäller elevers läs- 
och skrivutveckling.

Strukturerad undervisning
Enligt Hattie (2012) finns det två viktiga budskap som handlar om strukturerad undervisning. 

Den första är styrkan i att  lärare arbetar tillsammans och utbyter kritik om sin planering.  Det 
väcker frågan hur vi ska skapa skolor där lärarna pratar med varandra om undervisningen – inte  
om läroplanen, eleverna, bedömning, villkor eller om att spela fotboll, utan vad de menar med 
”utmaning,”progression” och ”belägg för de effekter som förväntas och erhålls genom lektio-
nerna” (s 96).
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Det andra viktiga budskapet när det gäller strukturerad undervisning är ”kraften i att utforma och 
värdera  lektionsplanering”(s  96).  Genom att  använda följande modell  för strukturerad undervis-
ning ges lärare möjlighet att tala med varandra om sin undervisning (Hattie, 2012).

1. Läraren ska ha en tydlig uppfattning om vad lärandemålen är innan han eller hon förbereder  
en lektion. Exakt vad ska eleven kunna göra/förstå/tycka som ett resultat av undervisningen?

2. Läraren måste veta vilka kriterier för måluppfyllelse av prestationerna man kan förvänta sig  
och när och vad eleverna ska redovisa från lektionen/aktiviteten. Lika viktigt är att  eleverna  
måste få reda på vilka prestationskrav som gäller.

3. Man måste bygga upp engagemang för inlärningsuppgiften – en ”krok” som tar tag i elevens 
uppmärksamhet så att eleven förstår syftet och vad det innebär att lyckas.

4. Det måste finnas riktlinjer för hur läraren ska presentera lektionen – inklusive begrepp som 
input, exemplifiering, och kontroll av förståelse.

5. Handledd övning ger möjlighet för varje elev att visa att han eller hon förstår nya kunskaper  
genom att arbeta igenom en aktivitet eller övningsuppgift – så att läraren kan ge återkoppling 
och individuell hjälp efter behov.

6. Summering innebär de åtgärder eller kommentarer som ger elever tips om att de har kommit 
till en viktig punkt under lektionen eller vid slutet av lektionen, för att hjälpa till att organisera  
och befästa elevens kunskaper och skapa en sammanhängande bild, reda ut oklarheter, undvika 
frustration och förstärka det som är viktigt att lära sig. 

7. Självständig  övning  leder  sedan  till  en  första  behärskning  av  innehållet,  i  synnerhet  om 
eleverna få öva sina nya kunskaper i ett annat sammanhang. Om lektionen till exempel handlar 
om att man ska dra en slutsats efter att ha  läst ett avsnitt om dinosaurier, kan övningen handla 
om att  dra en slutsats efter  att  ha läst  ett  annat  ämne,  till  exempel  valar.  Förespråkarna för  
strukturerad undervisning menar att det vanligaste skälet till att elever inte lyckas tillämpa det de 
lärt sig är att man inte har genomfört detta sjunde steg (s 95-96).

Alatalo (2011) hävdar att många elever lär sig läsa själva utan någon särskild undervisning. Andra 
barn lär sig aldrig läsa om de inte får en strukturerad undervisning av lärare som har stor kompetens  
när det gäller elevers läs- och skrivutveckling. Detta innebär, menar Alatalo (2011) att:

Förskolan och skolan har en betydelsefull uppgift att identifiera barn som kan få svårigheter i sin  
läsutveckling samt med att utveckla barns läsförmåga. Studier pekar mot att barn i riskzonen för 
att misslyckas med läsinlärningen kan bli hjälpta av en läsundervisning som bygger på forsk-
ningsgrundad kunskap och praktik (s 29-30).

Förebyggande arbete
Det finns stor enighet bland läsforskare, hävdar Myrberg (2001), om vikten av förebyggande arbete 
för att elever inte ska få läs- och skrivsvårigheter. Att invänta mognaden eller arbeta med korta 
intensiva träningsinsatser som snabbt ska avhjälpa problemet, saknar stöd i vetenskapliga studier 
(ibid.).  Det är viktigt,  menar Myrberg (2001), att pedagogisk metodik prioriteras i kompetensut-
vecklingen för lärare. Han skriver att det finns mycket lite av forskningsbaserad metodik represen-
terad i fortbildningsbildningsprogram.

God  pedagogisk  metodik  bygger  på  såväl  forskning  som  praktiskt  utvecklingsarbete  och 
lärarerfarenhet (s 63).

När det gäller förebyggande arbete påtalas betydelsen av att läs- och skrivundervisningen bedrivs 
av lärare som har tillräcklig kompetens inom området så att elever som kan vara i behov av särskilt 
stöd uppmärksammas så tidigt som möjligt, så att de inte misslyckas i sin kunskapsutveckling, utan 
med bibehållen stark självkänsla får utvecklas till trygga och positiva barn och ungdomar. Tjernberg 
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(2011) skriver att forskning har kommit långt när det gäller hur läs- och skrivsvårigheter kan före-
byggas:

Det är vedertaget att vissa grundförutsättningar måste finnas för att säkerställa en positiv skrift-
språksutveckling. Hit hör fonologisk medvetenhet, att befästa kopplingen mellan fonem och gra-
fem, läsflyt, ordförrådsutveckling, läsförståelse, samt att eleverna lär sig läs- och skrivstrategier 
(s 55).

Uppföljning av elevers läs- och skrivutveckling
I SOU 1997:108 påtalas vikten av att följa elevers läs- och skrivutveckling så att åtgärder vid behov 
kan sättas in tidigt. Det framhålls att en kontinuerlig uppföljning av elevers läs- och skrivutveckling 
på individuell nivå hjälper läraren att följa alla elevers språkutveckling vilket ger läraren möjlighet 
att tidigt upptäcka elever i behov av särskilt stöd så att åtgärder kan sättas in i syfte att förebygga 
läs- och skrivsvårigheter. Myrberg ( 2003) uttrycker att:

En pedagogik som bygger på den enskilde elevens förutsättningar, framgångstakt och inlärnings-
strategier innebär att läraren kan arbeta diagnostiskt i undervisningssituationen. Detta är särskilt  
viktigt för barn som har sämre läs- och skrivutveckling än sina kamrater (s 37).

Liberg, Af Geijerstam och Wiksten Folkeryd (2010) menar att genom att använda ett diagnostiskt 
eller processdiagnostiskt arbetssätt kan lärare nära följa elevernas utveckling för att kunna se vilka 
behov av ytterligare kunskaper och färdigheter som eleverna behöver utveckla.

ett helhetsinriktat utvärderingsinstrument som portföljmetoden är ett processdiagnostiskt arbets-
sätt där diagnosen görs kontinuerligt i det vardagliga arbetet (s 95).

Liberg, Af Geijerstam och Wiksten Folkeryd (2010) hävdar vidare att genom att arbeta på ett lång-
siktigt sätt kan man också vid lämpliga tillfällen använda sig av mer övergripande screeningstest för 
att få en överblick var gruppen som helhet befinner sig. På så sätt kan ett formativt bedömningssätt  
kombineras med ett summativt.

Även i SOU 2012:65, poängteras det att det är viktigt att lärare noga följer alla elevers läsut-
veckling redan från skolstarten.

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
Det finns både äldre och nyare definitioner av dyslexi (Gustafson 2009). När man ska definiera 
dyslexi är det viktigt att definitionen är tillräckligt tydlig, specifik och innehållsrik samtidigt som 
den måste vara tillräckligt bred för att även innefatta de olika subgrupper av dyslexi som finns 
(Gustafsson 2009). Författaren lyfter fram Høien & Lundbergs definition i (Høien & Lundberg, 
2001) som en innehållsrik och teoretiskt förankrad definition. I takt med att forskning lär mer om 
dyslexi  kan  definitionerna  komma att  modifieras  och  göras  mer  innehållsrika  och  användbara, 
menar Gustafson (2009).

Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är viktiga för att kunna utnyttja skriftens 
principer vid kodning av språket. Störningen ger sig först till känna som svårigheter med att 
uppnå en automatiserad ordavkodning vid läsning. Störningen kommer också tydligt fram 
genom dålig rättskrivning. Den dyslektiska störningen går i regel igen i familjen, och man kan 
anta att en genetisk disposition ligger till grund. Karakteristiskt för dyslexi är också att 
störningen är ihållande. Även om läsningen efterhand kan bli acceptabel, kvarstår oftast 
rättskrivningssvårigheterna. Vid en mer grundlig kartläggning av de fonologiska färdigheterna 
finner man att svagheten på detta område ofta också kvarstår upp i vuxen ålder (Høien & 
Lundberg 2001, s 20-21).
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Jacobson (2006) skriver att fonologiska brister som är en för läsningen mycket viktig faktor, anses 
enligt modern forskning vara den enskilt viktigaste orsaken till  dyslexi. Med fonologiska brister 
menar man att man har svårare att uppfatta språkljud, att hantera ordningsföljden mellan språk-
ljuden och att koppla samman ljud och bokstav. Barn med fonologiska svårigheter kan upptäckas 
redan i förskoleåldern. En strategi för att identifiera förstadierna av dyslexi är att följa den fortsatta 
utvecklingen hos  elever  i  risk att  utveckla dyslexi  därför  att  det  finns  en biologisk disposition 
beroende av att åtminstone en av familjemedlemmarna har dyslexi. Det är ca 50 procents risk att en 
elev ska få dyslexi om en av föräldrarna är dyslektiker (Jacobson 2006).

Jacobson, Björn och Svensson (2009) hävdar att om skolan tidigt introducerar tekniska hjälp-
medel för elever med läs- och skrivsvårigheter i den vanliga undervisningen så kanske motståndet 
att använda dessa hjälpmedel i senare skolår skulle kunna reduceras. Att använda tekniska hjälp-
medel skulle kunna jämställas med att vissa elever behöver glasögon och andra behöver använda till 
exempel talsyntes och rättstavningsprogram i undervisningen. Författarna undrar över varför kom-
pensatoriska hjälpmedel inte utnyttjas i större utsträckning i undervisningen. De hänvisar till  ett 
fåtal svenska undersökningar som genomförts på området och som pekar på att det krävs goda kun-
skaper  hos  lärarna för  att  kompensatoriska/alternativa hjälpmedel  ska användas  på rätt  sätt  och 
därmed få önskad effekt. 

Jacobson, Björn och Svensson (2009) menar att det behövs omfattande forskningsinsatser för att 
ta reda på hur olika kompensatoriska/alternativa hjälpmedel bör användas för personer med läs- och 
skrivsvårigheter så att inte ett okritiskt och felaktigt användande av dessa kanske till och med skulle 
kunna vara till nackdel för användarna. ”När är användandet av kompensation bäst, när är träning 
bäst och när är det ännu bättre att kombinera dessa två strategier?” (Jacobson, Björn och Svensson 
2009, s 318).
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3. Metod och genomförande
Metodkapitlet inleds med ett avsnitt om vetenskapsteori och metodologi. Därefter behandlas den 
aktuella studien som genomfördes i den kommunala grundskolan i en mellansvensk kommun. Stu-
diens genomförande, urval och bortfall, forskningsetiska principer, bearbetning och tolkning av data 
samt tillförlitlighet och äkthet redovisas.

Vetenskapsteori och metodologi
Under denna rubrik belyses mina ställningstaganden i valet av metod.

Som tidigare nämnts tar  denna studie sin avstamp i  den kartläggning av svenskämnets läs- och 
skrivutveckling som genomfördes våren 2011 i grundskolan i en mellansvensk kommun. Empirin 
till kartläggningen samlades in genom observationer med efterföljande intervjuer samt lärar- och 
elevenkäter.

I  denna studie  består  empirin  av fokusgruppssamtal. Studien  är  av  kvalitativ  art  och  har  en 
hermeneutisk forskningsansats som utgångspunkt. Det kunskapsteoretiska perspektivet innebär att 
forskarens beskrivningar och tolkningar av den sociala verkligheten utgörs av konstruktioner som 
beskrivs utifrån ett tolkande synsätt av hur personer uppfattar och tolkar sin egen verklighet (Ödman 
2007; Alvesson & Sköldberg 2008; Bryman 2011).

Kvalitativ forskning
När det gäller ontologiska frågor uttrycker Bryman (2011), att man måste fundera över om det är  
den sociala verkligheten som ska uppfattas som något yttre i förhållande till de sociala aktörerna 
eller som något som dessa formar eller skapar. I kvalitativ forskning är den vetenskapsteoretiska ut-
gångspunkten att verkligheten, som vi uppfattar den, inte är någonting objektivt utan att vi hela 
tiden gör tolkningar av den. Alvesson och Sköldberg (2008) hävdar att det är viktigt att forskare kan 
beakta och fokusera på en empiri som är mångtydig, vilket är centralt i en kvalitativ metod, likaså 
att man måste utgå från studiesubjektets perspektiv.

Detta betyder att kvalitativa forskare studerar saker i deras naturliga omgivning och försöker 
förstå, eller tolka fenomen utifrån den innebörd som människor ger dem (s 17).

Det är alltså många aspekter att ta hänsyn till när empirin ska tolkas, såsom bland annat historiska,  
sociala, politiska, teoretiska och språkliga aspekter. Dessa aspekter finns med i den kunskapsut-
vecklingsprocess i vilken empiriskt material konstrueras och det måste vi förhålla oss till. Detta gör 
att forskare inte så lätt kan uttala sig om ”verkligheten” utan att han eller hon mer får uttala sig om 
mönster man sett och resonera om hur ens resultat kan förstås, inte som en sanning utan mer som en 
sannolikhet. 

När  det  gäller  ontologi  måste  man som forskare  ta  ställning  till  begreppen objektivism och 
konstuktionism (Bryman 2011). Om man väljer en objektiv hållning innebär det att man menar att 
sociala företeelser  och deras betydelser som vi  möter i  vår vardag existerar  utan vår påverkan. 
Väljer  man en konstruktionistisk hållning  menar  man däremot  att  sociala  företeelser  och  deras 
mening är något som sociala aktörer kontinuerligt skapar (Bryman 2011). Det är forskarens beskriv-
ningar och tolkningar av den sociala verkligheten som utgörs av konstruktioner. I konstruktionis-
men betonas individernas aktiva roll vid konstruktionen av den sociala verkligheten (Bryman 2011). 
Författaren använder begreppet konstruktionism i betydelsen att sociala företeelser och kategorier 
utgör sociala konstruktioner och att verkligheten såsom vi uppfattar den är socialt konstruerad.
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Hermeneutik
Hermeneutik kan ses som ett vetenskapligt förhållningssätt eller en vetenskaplig praktik där tolk-
ning och förståelse utgör viktiga aspekter (Ödman 2007). Det som kännetecknar hermeneutik är 
tolkning och reflektion. Genom att till exempel tolka och reflektera över vad några personer som 
samtalar med varandra säger och att sedan försöka reflektera över på vilket sätt de egentligen säger 
det de säger, sätts en kritisk självprövning av ens egna tolkningar igång. En följd av detta gör att  
man själv måste reflektera över varför man gör vissa tolkningar av ett samtal innan man uttalar sig 
om vad man hört.

Förförståelse
Förförståelse präglar vårt sätt att uppleva verkligheten, det gäller både vardagslivet och vetenska-
pen. Ofta är förförståelsen omedveten. Ödman (2007) uttrycker:

Att tolka är att tyda tecken. Vi gör betydelseangivningar, berättar att vi ser något som något (s 
57).

Ödman (2007) poängterar vikten av att ha klart för sig betydelsen av förförståelse när det gäller 
vetenskapligt arbete men även i vardagslivet, detta gäller både för vuxna och barn. Ödman (2007) 
hävdar vidare att det råder ett dialektiskt samspel mellan förförståelse, förståelse och intentionalitet 
(den struktur som ger mening åt upplevelsen). Genom tolkning får vi ny förståelse och skapar ny 
mening, som i sin gör att vår förståelse vidgas och leder oss i en ny riktning. Därifrån utvecklas ny 
förförståelse som blir en bas att utgå ifrån när vi gör nya tolkningar. 

Inom hermeneutiken används förutom cirkeln även spiralen som en bild för att illustrera den 
vetenskapliga förståelsens utveckling eller en individs förståelseutveckling över tid Ödman (2007). 
Författaren menar att vi människor hela tiden strävar efter innebörd, sammanhang och struktur, att 
vi vill skapa sammanhang i kaoset. Tolknings- och förståelseprocessen saknar början och slut, spi-
ralen är oändlig (Ödman 2007). Författaren menar att det är viktigt att när man ska försöka tolka till 
exempel en intervju måste man inse sin egen kunskapsbrist och att man själv riskerar att bli för-
ändrad av de svar materialet ger.

Risktagandet är en förutsättning för att undersökningsobjektet ska kunna ”tala sitt eget språk” 
och därigenom kunna bli en del av tolkarens existentiella värld (Ödman 2007, s 106).

Min förförståelse
Mitt  intresse  för  svenskundervisningens  läs-  och  skrivutveckling  bottnar  främst  i  att  jag  under 
många år arbetat som lågstadielärare och då främst varit intresserad av arbetet med alla elevers läs- 
och skrivutveckling. Jag är utbildad specialpedagog och i mitt arbete som specialpedagog i en F-6-
skola,  har  mitt  främsta  fokus  varit  förebyggande  arbete  med  elevers  läs-  och  skrivinlär-
ning/utveckling. I mitt arbete som specialpedagog har jag tillsammans med skolans specialpeda-
gogiska grupp haft  som målsättning och viljeinriktning att  prioritera  de yngsta  eleverna för  att 
kunna förebygga och förhindra att elever ska få läs- och skrivsvårigheter. Min ambition har varit att 
tillsammans med skolans övriga pedagoger arbeta för att vi alla ska uppleva att vi har tillräcklig  
kompetens inom detta område så att elever ges det stöd de behöver för att nå så långt som möjligt i 
sin läs- och skrivutveckling. På min nuvarande arbetsplats skolkontoret, i en mellansvensk kom-
mun, arbetar jag inom grundskolans utvecklingsgrupp främst med kompetensutveckling.

Patel & Davidsson (2003) uttrycker att:
Det är troligen en fördel om den som ska göra en kvalitativ intervju har förkunskaper och är  
förberedd inom det område som ska studeras. Ingen forskare börjar som ett tomt blad. Inom her-
meneutiken utgör  förförståelsen en naturlig  utgångspunkt  i  tolkningsprocessen fram mot  för-
ståelse (s 79).
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Ödman (2007) skriver om betydelsen av att ha en viss förförståelse för det man ska studera så att 
ens  tolkande grundas  på  kunskap och egna erfarenheter  och  inte  på  förutfattade  meningar  och 
godtycklighet. Eftersom det är omöjligt att vara helt objektiv i en forskningsstudie är det mycket 
viktigt  att  ändå hela tiden försöka sträva efter objektivitet  och att  vara medveten om sina egna 
fördomar och förutfattade meningar. Min bakgrund som lågstadielärare och specialpedagog gör att 
jag har  erfarenhet  av elevers  tidiga läs- och skrivutveckling,  vilket  gör att  jag har  en viss för-
förståelse för det jag ska studera. Denna erfarenhet kan dock vara en nackdel för mig när jag ska 
försöka tolka min empiri, vilket skulle kunna betyda att jag kanske gör tolkningar som visserligen är 
baserade på min förförståelse men att dessa tolkningar kanske likväl blir förgivettaganden. Jag har 
försökt att vara uppmärksam på denna komplexitet i bearbetningen och analysen av mitt resultat.

Dialogens betydelse
Eftersom språket har en central roll när det gäller socialkonstuktionism är det viktigt att i dialogen 
försöka förstå varandra. Alvesson och Sköldberg (2008) skriver om filosofen Habermas teorier om 
kommunikativt  handlande där  Habermas  menar  att  kommunikationen är  ömsesidig  och att  den 
inrymmer möjlighet till dialog. Det kan kanske tyckas vara en självklarhet att kommunikationen är 
ömsesidig men det är inte alltid som vi upplever att det är så. Jag tänker på de gånger då det känns 
som om man pratar förbi varandra, som om två personers kommunikationen har helt parallella spår 
och man inte alls förstår varandra. Habermas talar om den mest reflekterande formen för rationali-
tet,  dvs  kommunikativ  rationalitet,  vilket  innebär  att  det  är  styrkan hos  det  goda,  välgrundade 
argumentet som ligger till grund för de uppfattningar som bildas i kommunikationen, dialogen mel-
lan människor och inte sådant som bland annat makt, prestige, rädsla, osäkerhet eller missförstånd. 
Ödman (2007) påtalar  hur man inom hermeneutiken ser på dialogen som en viktig  grundförut-
sättning. Dialogen måste föras på lika villkor så att den därigenom kan leda till ömsesidig föränd-
ring, vilket i sin tur kan leda till ökad förståelse för de som samtalar med varandra; ökad inter-
subjektiv förståelse. Ödman (2007) visar på dialogens betydelse för hur vi kan försöka förstå andra 
och oss själva.

Och genom att lära känna den andres erfarenheter får jag också lättare att upptäcka och förstå 
min egen värld (s 39).

Det hermeneutiska kunskapsintresset syftar till att vi ska försöka förstå våra medmänniskor och oss 
själva, i ljuset av hur vår omvärld och våra levnadsbetingelser ser ut för att också kunna kritiskt 
betrakta vårt gamla vetande för att förhoppningsvis erhålla ny kunskap. Det är viktigt att tänka på 
dialogen i dessa termer och att förstå hur värdefullt det är att gå in i en dialog med öppet sinne och 
att kommunicera och verkligen lyssna för att man ska kunna erhålla ny förståelse.  Ödman (2007) 
belyser också närheten mellan de kritiska och hermeneutiska vetenskaperna och att de ofta förenas i 
en och samma forskningsansats.

Kritiken innebär att vi kan betrakta det redan sedda ur ett nytt perspektiv. Innebörden hos tidigare 
förvärvad kunskap förändras mot bakgrund av det nya sammanhanget (s 50).

Fokusgruppsintervju
Bryman (2011) beskriver fokusgrupper eller fokusgruppsmetoden som är en kvalitativ metod, där 
man samlar in empiri genom att intervjua flera personer samtidigt utifrån ett förutbestämt tema eller 
utifrån en förutbestämd frågeställning. Genom att använda sig av fokusgrupper har man som del-
tagare möjlighet att fördjupa sig inom ett visst ämnesområde eller utifrån en viss frågeställning och 
samtala om det tillsammans med andra och som forskare får man möjlighet att höra hur deltagarna i 
gruppen uppfattar och samtalar om det som särskilt intresserar forskaren.
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I en fokusgrupp argumenterar individerna ofta med varandra och ifrågasätter varandras åsikter. 
Denna argumentation innebär att forskaren har möjlighet att få mer realistiska beskrivningar av 
vad människor tycker och tänker, eftersom de tvingas reflektera över och kanske också ändra  
sina uppfattningar (Bryman 2011, s 449).

Eftersom meningsskapande bland annat kan ske i samspel med andra genom samtal, innebär det att 
språket har en central roll i detta sammanhang. Det innebär också att verkligheten som vi uppfattar 
den har att göra med hur vi tolkar den (Ödman 2007). Att använda fokusgruppssamtal innebär också 
att deltagarna under samtalets gång har möjlighet att lyssna på varandras åsikter och argument och 
samtidigt kunna reflektera över sina egna uppfattningar vilket kan medföra att man under samtalets 
gång kanske ändrar sina tidigare ståndpunkter utifrån vad någon annan deltagare säger (Alvesson & 
Sköldberg (2008). Detta skulle kunna innebära att samtalet i fokusgruppen bidrar till att ny kunskap 
utvecklas hos deltagarna.

Det viktigaste är att få fram en rik samling synpunkter på det som är i fokus för gruppen. Mode-
ratorn introducerar diskussionsämnen och ser till att det blir ett meningsutbyte. Hans uppgift är 
att skapa en atmosfär som tillåter deltagarna att ge uttryck för personliga åsikter i ämnet. Målet 
för fokusgruppen är inte att nå samförstånd om de frågor som diskuteras eller finna lösningar på 
dem, utan att föra fram olika uppfattningar i en fråga (Kvale & Brinkman 2009, s 166).

Wibeck (2010) belyser  också  om moderatorns  roll  i  fokusgruppssamtal.  Hon skriver  att  det  är 
skillnad på rollen beroende på om det är en strukturerad eller en ostrukturerad fokusgrupp. I en 
ostrukturerad fokusgrupp är rollen att introducera ämnet och därefter enbart ingripa i samtalet om 
diskussionerna kommer in på helt andra ämnen eller om någon i gruppen tar så mycket talutrymme 
så andra inte kommer till tals. När det gäller en mer ostrukturerad fokusgruppsintervju har del-
tagarna större möjlighet att samtala med varandra (Wibeck 2010). I en strukturerad fokusgrupp får 
moderatorn mer rollen som en traditionell intervjuare, där intervjuaren utgår från på förhand fast-
ställda frågor. Ju mer man som moderator styr interaktionen i fokusgruppen desto mer strukturerad 
blir intervjun. Wibeck (2010) menar att när det gäller fokusgruppsintervjuer blir det ofta ett mellan-
ting mellan strukturerad och ostrukturerad intervju.

Många gånger fungerar fokusgrupperna kanske bäst när gruppmedlemmarna får diskutera med 
varandra och tillåts introducera nya ämnen, men där moderatorn ändå har beredskap att gå in och 
styra upp diskussionen om gruppen alldeles kommer ifrån ämnet (s 58).

Wibeck (2010) hävdar att man som forskare inför ett fokusgruppssamtal behöver utforma en inter-
vjuguide som kan vara mer eller mindre strukturerad. Wibeck (2010) menar att fem olika typer av 
frågor bör ingå i en strukturerad intervjuguide, nämligen öppningsfrågor, introduktionsfrågor, över-
gångsfrågor, nyckelfrågor samt avslutande frågor (Kreuger, 1998) i Wibeck (2010).

Studien  Lärare  samtalar  om  sin  läs-  och  skrivundervisning.  
Fokusgruppssamtal som arena för kritisk självprövning?
Under denna rubrik redovisas studiens genomförande, urval och bortfall, forskningsetiska principer, 
bearbetning och tolkning av data samt tillförlitlighet och äkthet.

Genomförande
För att kunna följa upp och göra en fördjupad studie som byggde på den tidigare kartläggningen av 
svenskämnets läs- och skrivutveckling som kort presenterades i  Bakgrund till studien, erbjöds de 
lärare  som deltog  i  klassrumsobservationerna  med  efterföljande  intervjuer  möjlighet  att  delta  i 
fokusgruppssamtal. Två av lärarna arbetade inte kvar på sina skolor och fick inte denna förfrågan. 
Eftersom jag genomförde kartläggningen tillsammans med en kollega beslöt vi att använda oss av 
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fokusgrupper i våra respektive studier för att få möjlighet att samtala med några lärare som deltagit i 
kartläggningen ytterligare en gång. För att de lärare som var villiga att delta i våra respektive studier 
inte skulle belastas för mycket i tid genom att vid flera tillfällen träffa oss var för sig, beslöt vi att  
använda fokusgruppssamtal som metod i insamlandet av empirin. Jag hade också kunnat använda 
individuella intervjuer men genom att deltagarna samtalade med varandra i grupp där möjlighet till 
meningsskapande ges  i  interaktion  tillsammans  med  andra  fick  jag  möjlighet  att  ta  del  av  hur 
deltagarna i gruppen uppfattade och samtalade om det som särskilt intresserade mig.

Studiens syfte är att belysa och kritiskt granska hur lärare talar om sin undervisning när det gäller 
arbetet med elevers läs- och skrivutveckling med särskilt fokus på elever som kan vara i behov av 
särskilt stöd i sin läs- och skrivutveckling. 

Ett missivbrev (bilaga) mejlades till var och en av de 23 tillfrågade lärarna, där de informerades 
om att jag  önskade samtala med några av dem ytterligare en gång.  I missivbrevet informerades 
lärarna om att en fokusgrupp är en kvalitativ intervjuform i syfte att försöka skapa delaktighet där 
en grupp människor samlas och samtalar om ett förutbestämt ämne tillsammans med en neutral  
diskussionsledare. Vidare fick lärarna information om att gruppen skulle bestå av cirka 4-6 personer 
och att samtalet beräknades ta cirka två timmar. I missivbrevet framgick det att  deltagandet var 
frivilligt  och  att  diskussionerna  i  samtalet  skulle  behandlas  konfidentiellt  samt  att  data  skulle 
presenteras så att ingen enskild person skulle kunna identifieras. 

Det var sju deltagare som tackade ja till att vara med i fokusgruppssamtal. Deltagarna i studien 
delades in i två grupper, med fyra lärare i den ena gruppen och tre lärare i den andra gruppen, för att  
alla skulle ha större möjlighet att komma till tals i gruppsamtalen. Empirin har alltså samlats in från 
två fokusgruppssamtal. Via ytterligare ett mejl informerades deltagarna var för sig om tid och plats 
för fokusgruppssamtalen och att vår förhoppning var att det skulle bli intressanta diskussioner som 
både skulle kunna ge ny kunskap och även bekräfta lärarna i deras nuvarande undervisning. Vi 
informerade också om att vår roll som samtalsledare skulle innebära att vi mestadels skulle lyssna 
på deltagarnas samtal och vid behov ställa följdfrågor. Vår förhoppning var att deltagarna skulle 
uppleva att de getts nödvändiga förutsättningar för att kunna föra ett professionellt samtal.

Jag menar att de fokusgruppsintervjuer som jag har i min studie är ett mellanting mellan struktu-
rerade och ostrukturerade intervjuer.  Eftersom jag hade ett  speciellt  tema som utgångspunkt för 
samtalen, nämligen elever i behov av särskilt stöd i sin läs- och skrivutveckling, var det viktigt för 
mig att samtalen handlade om detta tema. Det var också viktigt för mig att deltagarna hade möjlig-
het att samtala fritt utan min inblandning och på så sätt reflektera tillsammans över sin kunskap 
vilket möjliggjorde att ny kunskap skulle kunna konstrueras.

Eftersom det var viktigt  för oss att deltagarna skulle känna sig bekväma i samtalssituationen 
valde vi att sitta i mindre samtalsrum för att genomföra våra fokusgruppsintervjuer. Innan samtalen 
påbörjades fanns det tid för en gemensam fikastund. Som inledning av samtalen började jag med att  
presentera mig och syftet med studien. För att deltagarna skulle ges möjlighet att bekanta sig med 
varandra, bli avslappnade och förhoppningsvis inspirerade inför samtalet fick de därefter berätta vad 
de  hette,  på  vilken  skola  och  stadium  de  arbetade  på  samt  vilka  förväntningar  de  hade  på 
gruppsamtalet.

Därefter introducerade jag mina förslag på frågeställningar som kunde användas som stödfrågor 
under samtalets gång för att deltagarna skulle ha möjlighet att börja reflektera utifrån sina egna 
erfarenheter och samtidigt ges stöd i sina samtal utifrån mitt valda undersökningstema. Frågeställ-
ningarna fanns nedskrivna på ett papper som låg på bordet framför deltagarna så att de vid behov 
kunde titta på dem för att förvissa sig om att samtalen rörde sig kring det jag önskade att de skulle 
samtala om.
Mina förslag på frågeställningar att använda under samtalets gång:
 - Vad är det lärare säger är det som avgör om en elev bedöms vara i behov av särskilt stöd i sin läs- 
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och skrivutveckling?

 - Hur säger lärare att de tar reda på var elever befinner sig i sin läs- och skrivutveckling?

 - Hur säger lärare att undervisningen påverkas genom att ta reda på var elever befinner sig i sin läs- 
och skrivutveckling?

 - Hur samtalar lärare om vad de anser att ett förebyggande arbete är?
Jag informerade också om min roll som moderator vilket innebar att jag skulle prata så lite som 

möjligt och att samtalet var ett samtal deltagarna emellan. Eftersom jag menar att jag har genomfört  
ett mellanting mellan en strukturerad och en ostrukturerad fokusgruppsintervju har jag använt mig 
av några av Kruegers (1998) i (Wibeck 2010) fem frågor. I och med att samtalet flöt på och att 
deltagarna emellanåt kunde titta på frågeställningarna som låg på bordet krävdes inga övergångs-
frågor utan samtalet kom direkt in på nyckelfrågorna. Vid enstaka tillfällen behövde jag bryta in i 
samtalen för att göra några klargöranden men annars samtalade deltagarna hela tiden utifrån mina 
frågeställningar.  När samtalstiden i det närmaste var över frågade jag som slutfråga om det var 
något som deltagarna ville tillägga. 

Samtalen genomfördes under två eftermiddagar för att inte alltför mycket inkräkta på lärarnas 
arbetstid.  Vid  det  första  samtalstillfället  ombads  deltagarna  att  börja  diskussionen  utifrån  min 
kollegas frågeställningar och vid det andra samtalstillfället var det utifrån mina frågeställningar. 
Anledningen till  vårt upplägg var att  vi menar att  det kan vara både för och nackdelar med att  
deltagarna börjar respektive slutar diskutera utifrån våra olika teman. Det kan vara så att om man 
börjar diskutera utifrån ett tema kanske man inte har samma entusiasm att ta sig an nästa tema. Det  
kan också vara så att det kan ta en stund innan en diskussion kommer igång när man ska samtala  
med personer som man inte känner och att det är först när man samtalat en stund som diskussionen 
flyter  på.  För  att  våra  resultat  inte  skulle  påverkas  av vilka  av våra  frågeställningar  deltagarna 
började respektive slutade samtala om beslutade vi oss för detta upplägg.

Fokusgruppssamtalen som båda varade i ca två timmar spelades in med hjälp av två diktafoner 
för att vi skulle kunna lyssna och transkribera var för sig. Den del av samtalet som berörde mitt 
tema transkriberades av mig och min kollega transkriberade sin del. Bearbetning och tolkning av 
data har genomförts var för sig.

Urval och bortfall
Urvalet av deltagare till min studie var inte ett slumpmässigt urval eftersom alla de ursprungliga 25 
lärarna som deltog i kartläggningen av svenskundervisningens läs- och skrivutveckling, bortsett från 
2 lärare som inte längre arbetade kvar på sina respektive skolor, erbjöds att delta i min och min 
kollegas fördjupade studier av läs- och skrivundervisningen. Av de 23 lärare som arbetade kvar på 
sina respektive skolor i den undersökta mellansvenska kommunen tackade sju lärare ja till erbju-
dandet om att få vara med i studien, alltså ett bortfall på 16 lärare. De sju lärare som deltog i studien 
delades slumpvis in i två grupper. Majoriteten av deltagarna i den fokusgrupp med fyra deltagare i 
bestod av lärare som undervisade yngre elever.  En lärare undervisade i årskurs 1-3,  en lärare i 
årskurs 3 och de övriga två på mellanstadiet.  Deltagarna i den andra fokusgruppen undervisade 
äldre  elever.  En  lärare  undervisade  på  mellanstadiet  och  de  övriga  två  lärarna  undervisade  på 
högstadiet.
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Forskningsetiska principer
Bryman (2008) beskriver grundläggande etiska principer i forskning. Dessa är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Deltagarna i en studie ska informeras 
om studiens syfte så att de känner till att deltagandet är frivilligt, att de har rätt att avbryta om och 
när de vill och vilka moment som ingår i studien. När det gäller samtyckeskravet innebär det att del-
tagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan i studien. Är någon av deltagarna minder-
årig krävs vårdnadshavares godkännande. Att deltagandet i en studie är anonymt och att det inte ska 
kunna härledas till enskilda individer tas upp i konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet innebär att 
uppgifter som samlats in om enskilda personer endast får användas för forsknings-ändamålet. 

De fyra etiska principerna har tillgodosetts. När det gäller informationskravet mejlades en för-
frågan till lärare som tidigare deltagit i kartläggningen av läsundervisningens läs- och skrivutveck-
ling i den mellansvenska kommunen om intresse fanns för deltagande i fördjupade studier utifrån 
den tidigare genomförda kartläggningen. Lärarna fick information om att studiens syfte var att jag 
och min kollega skulle  genom att  använda fokusgruppssamtal  samla empiri  till  våra respektive 
magisteruppsatser. Vi informerade också om vad det innebar att deltaga i fokusgruppssamtal och att 
deltagandet var frivilligt samt att de kunde avbryta sitt deltagande om de önskade. De lärare som 
samtyckte till att vara med i våra fokusgruppssamtal meddelade oss det via mejl. Vi informerade 
deltagarna om att vi skulle behandla vårt material på ett sådant sätt så att inte någon informant 
skulle kunna känna igen sig i våra respektive studier. Deltagarna fick även information om att det 
endast var jag och min kollega som skulle få tillgång till de inspelade och transkriberade samtalen 
och att vårt material endast skulle användas i forskningssyfte.

Bearbetning och tolkning av data
Ödman (2007) liknar analysarbetet som att lägga ett pussel. Man vet inte riktigt var man ska börja. 

Det givna, oformliga, fordrar att bli sin framtid, det strukturerade och kontextuella. Under tiden 
tolkar han, förstår, omtolkar och förstår ännu mer (s 98).

Att hela tiden röra sig mellan helhet och del, del och helhet för att öka sin förståelse är känne-
tecknande för hermeneutiken. Inom hermeneutiken används förutom cirkeln även spiralen som en 
bild för att illustrera den vetenskapliga förståelsens utveckling eller en individs förståelseutveckling 
över tid. Denna cirkel eller spiral bör uppfattas som en bild för hur tänkande, förståelse och tolkning 
fungerar (Ödman 2007). Jag delar Ödmans (2007) uppfattning om att inte riktigt veta i vilken ände 
man ska börja när det är dags att ta sig an själva analysen av materialet. Att även inse sin egen 
kunskapsbrist och att man själv riskerar att bli förändrad av de svar materialet ger är även det en 
viktig insikt att ta med sig i analysarbetet. 

Ödman (2007) tar upp tre viktiga aspekter att förhålla sig till när man arbetar hermeneutiskt. 
Tolkningssystemets olika delar måste hänga ihop logiskt, tolkningarna måste anknyta till tolknings-
objektet och man måste fundera över hur man ska förmedla till läsaren det man kommit fram till. 
Det är viktigt att ha i minne att läsarens förståelse är beroende av hur väl man lyckas förmedla det 
man vill ha sagt. Eftersom det är önskvärt att läsaren förhoppningsvis ska erhålla ny kunskap är det 
viktigt att ha i åtanke att försöka uttrycka sig både tydligt och enkelt. Hermeneutikens kunskaps-
intresse handlar om vår förståelse av både våra medmänniskor och oss själva kopplat till att vi bland 
annat finns i ett historiskt och socialt sammanhang. 

Kvale och Brinkmann (2009) samt Lundman och Granheim. (2012) beskriver det som menas 
med innehållsanalys. Författarna Lundman och Granheim (2012) skriver att forskarens fokus är att 
försöka beskriva variationer genom att identifiera skillnader och likheter i textinnehållet när man 
använder sig av en kvalitativ innehållsanalys. 
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I varje text finns ett manifest innehåll och ett latent budskap. Det manifesta innehållet handlar 
om det textnära, uppenbara innehållet och uttrycks på en beskrivande nivå i form av kategorier. 
Det latenta budskapet handlar om en texts underliggande budskap, det som sägs mellan raderna, 
och uttrycks på en tolkande nivå i form av teman (Granheim & Lundman 2004, s189).

Eftersom jag vill analysera mitt material utifrån både ett manifest innehåll och ett latent budskap har 
jag valt att använda mig av och följa det konkreta tillvägagångssättet vid kvalitativ innehållsanalys 
som Sundqvist (2012) har använt sig av i sin avhandling.

Hela texten (transkriberat material) läses igenom flera gånger för att man ska få en känsla av 
helheten.

Meningar och fraser som innehåller relevant information med tanke på frågeställningarna 
markeras.

De meningsbärande enheterna kondenseras i syfte att korta ner texten.

De kondenserade meningsenheterna kodas, de grupperas därefter i kategorier som återspeglar 
det centrala budskapet. Dessa kategorier återspeglar det manifesta innehållet i materialet.

Kategorierna formuleras slutligen i övergripande teman som återspeglar det latenta innehållet i 
materialet (s 90).

De två fokusgruppssamtalen som var och en varade i ca två timmar spelades in med hjälp av dikta-
foner och transkriberades så ordagrant som möjligt.

Kvalitativa forskare är ofta intresserade av både vad intervjupersonerna säger och hur de säger 
det (Bryman 2011, s 428).

De fördelar forskaren får genom att spela in samtalen uppväger förmodligen de nackdelar som man 
kan uppleva med detta förfaringssätt.  En mycket viktig aspekt är att man förhoppningsvis mini-
merar risken för alltför mycket tolkningar från forskarens sida eftersom allt som intervjupersonen 
säger finns inspelat. Att ha fokusgruppssamtalen inspelade underlättar också en noggrannare analys 
av samtalen.  Bryman (2011) tar  upp några nackdelar  med att  spela  in  intervjuer  och att  sedan 
transkribera dem. Han menar att det är ett arbetskrävande arbete och att intervjupersoner kan häm-
mas av inspelningsutrustningen. Jag menar dock att fördelarna uppväger dessa nackdelar. 

Jag inledde analysarbetet med att lyssna på samtalen. För att få en känsla av helheten i samtalen 
lästes texten igenom vid ett flertal tillfällen. Efter dessa genomläsningar av de två fokusgrupps-
samtalen började jag grovsortera materialet utifrån mina förslag på frågeställningar som deltagarna 
kunde använda under samtalets gång. Jag markerade meningar och fraser som jag tyckte mig kunna 
knyta till de föreslagna frågeställningarna. De föreslagna frågeställningarna var följande:
 - Vad är det lärare säger är det som avgör om en elev bedöms vara i behov av särskilt stöd i sin läs- 
och skrivutveckling?

 - Hur säger lärare att de tar reda på var elever befinner sig i sin läs- och skrivutveckling?

 - Hur säger lärare att undervisningen påverkas genom att ta reda på var elever befinner sig i sin läs- 
och skrivutveckling?

 - Hur samtalar lärare om vad de anser att ett förebyggande arbete är?

Vid genomläsningar av materialet framkom det att många av lärarna samtalade om elever som 
har eller som är i riskzonen för att få läs- och skrivsvårigheter, vilket gjorde att jag fick ytterligare  
en frågeställning att bearbeta, nämligen:
 - Vad säger lärare när det gäller arbetet med elever som har eller är i riskzonen att få läs- och 
skrivsvårigheter? 
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Efter en första grovsortering där jag försökte samla de delar av deltagarnas samtal som hörde ihop 
med mina föreslagna frågeställningar bearbetade jag en frågeställning i taget för att inte greppa över 
för mycket på en gång. Innan jag kondenserade de meningsbärande enheterna i syfte att korta ner 
texten, började jag med att markera lite större delar av samtalen som berörde en viss frågeställning 
så att jag inledningsvis skulle kunna få en helhetsuppfattning om hur fokusgruppssamtalen förlöpte. 
Genom detta förfaringssätt hoppades jag att jag skulle kunna göra en mer övergripande tolkning av 
hur samtalssekvensen gällande en specifik frågeställning fortlöpte än om jag direkt hade kortat ner 
texten till mer meningsbärande enheter. 

Därefter grupperade jag det deltagarna samtalade om i fyra kategorier som uttrycker vad lärarna 
sade. Dessa kategorier är följande:

1. Förebyggande arbete
2. Lärarkompetensens betydelse i arbetet med elevers läs- och skrivutveckling
3. Läs- och skrivundervisning och uppföljning av elevers läs- och skrivutveckling
4. Kompensera i undervisningen

Dessa kategorier, menar jag, återspeglar det manifesta innehållet i materialet. Enligt tillvägagångs-
sättet  när  man använder  kvalitativ  innehållsanalys  ska slutligen kategorierna  formuleras  i  över-
gripande teman som ska återspegla det latenta budskapet i empirin, hur lärare säger det de säger. I 
stället för att använda mig av övergripande teman för att tolka det latenta budskapet i min empiri, 
har jag valt att använda de fyra kategorierna som utkristalliserades och varva det manifesta, textnära 
innehållet med mina reflektioner såsom jag uppfattade det och som utgör min tolkning av hur lärare 
i fokusgrupperna samtalade med varandra. Genom att varva det manifesta innehållet med det latenta 
budskapet kan jag parallellt både  belysa och kritiskt granska hur lärare talar om sin undervisning 
när det gäller arbetet med elevers läs- och skrivutveckling med särskilt fokus på elever som kan 
vara i behov av särskilt stöd i sin läs- och skrivutveckling.

Tillförlitlighet och äkthet
När det gäller kvalitativa undersökningar menar Bryman (2011) att det inom den kvalitativa forsk-
ningen finns uppfattningar att kvalitativa studier ska bedömas och värderas utifrån helt andra krit-
erier än vad som är vanligt inom kvantitativ forskning, där man talar om reliabilitet, validitet och re-
plikation. Inom kvalitativ forskning används begreppen tillförlitlighet eller vederhäftighet och äkt-
het (Bryman 2011). Tillförlitligheten består av fyra delkriterier nämligen:

• Trovärdighet (”credibility”), som är en motsvarighet till intern validitet.

• Överförbarhet (”transferability”), som svarar mot extern validitet.

• Pålitlighet (”dependability”), som kan jämföras med realibilitet.

• En möjlighet att styrka och konfirmera (”confirmability”) som motsvarar objektivitet (s 
354).

Eftersom jag i studien använde fokusgruppsmetoden för att samla in empirin där flera personer 
genom samtal beskriver sin sociala verklighet var det viktigt för mig att samtalen var inspelade så 
att jag när det var dags för bearbetning och tolkning av data, på ett trovärdigt sätt, dels kunde redo-
visa vad deltagarna sade, (det manifesta innehållet), dels kunde redovisa hur de sade det de sade, 
(det latenta budskapet), så att till exempel skillnader och likheter i det deltagarna uttryckte i sam-
talen kunde redovisas. 

När det gäller  begreppet  äkthet  finns det också tillförlitlighetskriterier.  Dessa kriterier  menar 
Bryman (2011) är mer generella och rör frågor som har mer med forskningspolitiska konsekvenser 
att göra. De tillförlitlighetskriterier som Bryman (2011) beskriver är följande:

31



• Rättvis bild. Ger undersökningen en tillräckligt rättvis bild av de olika åsikter och 
uppfattningar som finns i den grupp av människor som studerats?

• Ontologisk autenticitet. Hjälper undersökningen de personer som medverkat i den att komma 
fram till en bättre förståelse av sin sociala situation och den sociala miljö som de lever i?

• Pedagogisk autenticitet. Har undersökningen bidragit till att deltagarna får en bättre bild av hur 
andra personer i miljön upplever saker och ting?

• Katalytisk autenticitet. Har undersökningen gjort att de som medverkat i den kan förändra sin 
situation?

• Taktisk autenticitet. Har undersökningen gjort att deltagarna fått bättre möjligheter att vidta de 
åtgärder som krävs? (s 357).

När det gäller begreppet pedagogisk autenticitet är det min förhoppning att studien har gett del-
tagarna en bättre bild av hur några andra personer upplever och beskriver frågor som de själva i sitt  
vardagsarbete kanske brottas med i sin läs- och skrivundervisning. Förhoppningsvis kanske lärare 
även kan se på sin egen läs- och skrivundervisning med andra ögon genom att samtala med andra 
lärare från andra skolor och stadier, vilket kanske kan leda till att ny kunskap utvecklas. 
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4. Resultat
I resultatkapitlet redovisas min analys av det textnära, manifesta innehållet i deltagarnas samtal i de 
två fokusgruppssamtalen varvat med mina reflektioner kring det latenta, underliggande budskapet i 
min empiri, såsom jag uppfattat det. Syftet med min studie var att både belysa och kritiskt granska 
hur lärare talar om sin undervisning när det gäller arbetet med elevers läs- och skrivutveckling med 
särskilt fokus på elever som kan vara i behov av särskilt stöd i sin läs- och skrivutveckling.

Det textnära innehållet beskriver det som lärarna ger uttryck för i samtalen och som kan sägas 
vara strategier som lärare använder sig av i arbetet med elevers läs- och skrivutveckling. Dessa stra-
tegier redovisas i form av fyra kategorier utifrån det som tydligast framträdde i samtalen och som 
speglade det centrala innehållet. Följande kategorier utkristalliserades:

1. Förebyggande arbete
2. Lärarkompetensens betydelse i arbetet med elevers läs- och skrivutveckling
3. Läs- och skrivundervisning och uppföljning av elevers läs- och skrivutveckling
4. Kompensera i undervisningen

I min tolkning av det latenta budskapet granskar jag kritiskt vad lärarna sade eller inte sade i sam-
talen. Fanns det likheter eller skillnader i det lärare uttryckte i samtalen som gynnar elever i deras 
läs- och skrivutveckling? Hur uttryckte lärare i samtalen att deras läs- och skrivundervisning gestal-
tade sig i vardagsarbetet med eleverna? 

Citaten som redovisas är hämtade från fokusgruppssamtalen. De fyra lärare som ingick i fokus-
gruppssamtal 1 benämns F1:1, F1:2, F1:3 och F1:4. Lärarna i fokusgrupp 2 var tre till antalet och 
benämns F2:1, F2:2 och F2:3.

Fokusgruppssamtalen
Under varje kategori redovisas först det manifesta, textnära innehållet, det lärarna uttryckte i sam-
talen under rubriken Fokusgruppssamtal – manifest innehåll.  Därefter redovisas mina reflektioner 
kring vad lärarna sade eller inte sade, likheter och skillnader och hur lärare uttryckte sig i olika 
frågeställningar under rubriken Mina reflektioner. Slutligen redovisas mina sammanfattande reflek-
tioner efter varje kategori under rubriken Mina sammanfattande reflektioner.

Kategori 1. Förebyggande arbete
I samtalen framkom det att lärare hade skilda uppfattningar om, och tolkningar av, innebörden av att 
arbeta förebyggande, beroende på om de arbetade med yngre eller äldre elever.

Fokusgruppssamtal - manifest innehåll
Förebyggande arbete i förskolan
Lärarna som arbetar med yngre elever samtalade om att ett förebyggande arbete i förskolan kunde 
vara att pedagoger i förskolan hade kompetens när det gällde att uppmärksamma barns tal redan i 
fyraårsåldern som en indikator på att barnet senare kunde få svårigheter med sin läs- och skriv-
utveckling. En av lärarna uttryckte att det var viktigt att kunskap om barns språk-, läs- och skriv-
utveckling fanns i förskolan. Läraren i fråga fick medhåll i detta uttalande av flera av lärarna. Vikten 
av att nyutbildade förskollärare hade viss läs- och skrivinlärning i sin utbildning lyftes i samtalen, 
vilket kunde säkerställa att kompetensen fanns i förskolan.

Kunskapen ska finnas tidigare, det gör det ju men hur viktigt det ändå är att man hittar barnen 
och hjälper dom redan där för då har dom ju så mycket större chans och slipper känna att dom 
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inte lyckas när dom kommer till skolan. Och där tror jag att det finns lite kvar att jobba med 
inom förskolan också (F1:1).

Ett annat sätt att arbeta förebyggande var att utöka antalet talpedagoger eftersom de arbetar med 
barns tal redan i tidig ålder, uttrycktes det i samtalen.

Förebyggande arbete i förskoleklass och i årskurs 1
Barnen arbetar mycket med språklekar i förskoleklass, uttryckte en av lärarna. Arbetet med barns 
språkliga medvetenhet kan hjälpa läraren i årskurs 1 att veta var eleverna befinner sig i sin läs- och 
skrivutveckling, vilket ansågs vara att arbeta förebyggande. Att även använda screeningen Fonolek2 
i början av årskurs 1, vars syfte är att kartlägga den fonologiska medvetenheten hos elever, uttalades 
som ett viktigt förebyggande arbete. Screeningen ska fånga upp de elever som behöver leka mer 
med språket innan själva läsinlärningsarbetet tar vid eller parallellt med läsinlärningen.

Dom barnen som inte är färdiga fortsätter tillsammans med förskoleklassen då med att ha språk-
lekar. Så vi har ett gäng ettor nu som tränar lite extra och så checkar vi av dom till jul och så ser 
vi om dom behöver lite till. Dom är ju på gång för samtidigt i klassundervisningen så att det är 
många faktorer som samarbetar där (F1:1).

Resultatet3 på Fonolek kunde leda till djupare analyser av elevers läs- och skrivutveckling och de 
elever som fick lågt staninevärde på screeningen måste man ha koll på, uttryckte en av lärarna. 
Specialläraren kunde vid behov utreda dessa elever mer ingående för att se om de hade förstått 
kopplingen mellan ljud och bokstav. Samma lärare uttalade att beroende på elevers resultat när det 
gällde analys och syntesdelarna i Fonolek, och om det fanns andra indikationer på att eleven hade 
haft problem, var det som avgjorde om en elev var i behov av särskilt stöd i sin läs- och skriv-
utveckling. Det kunde vara så att det helt enkelt handlade om att eleven först inte hade förstått vad  
övningarna gick ut på. Fonologins betydelse lyftes som en viktig aspekt när det gällde om en elev 
var i behov av särskilt stöd.

Vikten av att vara uppmärksam på om elever endast kunde ett fåtal bokstäver när de började i  
årskurs 1 och/eller hade svårigheter med vissa bokstavskombinationer ansågs som ett förebyggande 
arbete. För att ta reda på bland annat hur många bokstäver eleverna kan när de börjar i årskurs 1, 
kan man använda någon form av test uttryckte en annan lärare. Utifrån resultatet av testet kan lära-
ren få hjälp att dela in eleverna i olika läsgrupper. En av lärarna påtalade att det var viktigt att elever 
fick den tid de behövde för att befästa alla bokstavsljud ordentligt. En annan lärare hänvisade till en 
föreläsning som handlade om strukturerad läs- och skrivundervisning, där forskning visat att det för 
svaga läsare var avgörande om de var säkra på bokstavsljuden. Att arbeta på ett sådant sätt,  ut-
tryckte läraren var att arbeta förebyggande. Det var viktigt att de elever som behövde mer tid för att 
arbeta med språklekar fick göra det, samtidigt som de ingick i klassundervisningen när det gällde 
det  fortsatta  arbetet  med utveckling av ordförrådet,  själva läsinlärningsarbetet  och läsförståelse-
arbetet, uttrycktes det i samtalen.

2 Fonolek – Bedömning av fonologisk medvetenhet (Olofsson & Hemmingsson 1994)

Fonolek  är  ett  standardiserat  screeningsmaterial  som  används  för  att  göra  en  bedömning  av  den  fonologiska  
medvetenheten i syfte att få en uppfattning om elever kan utföra den abstraktion som läsinlärning kräver. Materialet är  
uppdelat i tre delar och bedömer elevers förmåga att klara ljudsegmentering, initialljud och ljudsyntes. Varje del kan ge 
6 poäng; sammanlagt 18 poäng.

3 Stanineskalan är en niogradig normalfördelningsskala som används för att jämföra en elevs resultat mot bakgrund av 
vad andra elever presterat. Låga resultat på Fonolek kan tyda på att elever behöver specifik fonologisk träning innan 
eller parallellt med läsinlärningen.
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Ett förebyggande arbete var även att inte släppa eleverna för tidigt i sin kunskapsinlärning, vilket 
kanske var vanligare förr, uttalade en av lärarna.

Ja förut vad det ju det där med egna planeringar och dom skulle ta eget ansvar och man hade  
dom på tusen olika håll och dom jobbade alla med olika sorter. Jag hade ju ingen koll alls och då  
var det fult att säga, nej men nu vill jag berätta någonting. Nu ska alla, nu ska vi göra det här  
tillsammans. Så det tycker jag är skönt. Du sa att man måste våga undervisa. Det är ju därför jag  
är där (F1:2).

En annan lärare uttryckte att ett förebyggande arbete är att sålla ur vilka elever som faller igenom.
Ja och sen när man gör om man jobbar liksom förebyggande tänkte jag liksom det är väl då man 
börjar sålla ur vilka det är som faller igenom, så tänkte jag (F1:3).

Ytterligare  exempel  på  förebyggande  arbete  var  att  vara  uppmärksam på  om elevers  förälder/-
föräldrar hade dyslexi och/eller om elever hade svårigheter med motoriken.

Samarbete och rutiner vid överlämning från förskoleklass till årskurs 1
När det gällde överlämningar från förskoleklass till årskurs 1 var det viktigt att ha ett bra samarbete 
och fungerande rutiner för överlämningar från förskoleklass till årskurs 1, uttryckte flera av lärarna. 
Det var att arbeta förebyggande. En av lärarna uttalade att det numera saknades sådana rutiner på 
hans/hennes skola. Att arbeta förebyggande kunde innebära att lärare vågade göra pedagogiska be-
dömningar, där det kanske framkom att en elev skulle behöva arbeta mer med språklekar eller få ett 
år till i förskoleklass och få leka av sig istället för att komma till ettan och misslyckas, uttryckte  
lärare. I samtalen uttrycktes det att samtidigt som man låter elever utvecklas i sin egen takt måste  
man också vara uppmärksam på elevers eventuella svårigheter, vilket också var att arbeta förebyg-
gande.

Förebyggande  arbete  –  lärares  arbete  med  äldre  elevers  läsförståelse,  läsupplevelser  och 
skrivande
När det gällde förebyggande arbete med äldre elever, uttryckte en lärare, att ett sätt att arbeta före-
byggande kunde vara att vägleda elever att använda både de ledtrådar som kan finnas i bilder och i 
textrubriker, för att underlätta för eleverna att förstå vad texten skulle kunna handla om. Elever 
behöver få strategier för att lättare ta sig in i texter och kunna jämföra med sådant som de tidigare  
läst, så att de förstår vad de ska göra, uttalade läraren.

Betydelsen av att elever får läsupplevelser framhölls också vara ett förebyggande arbete. Klassen 
arbetade med en gemensam text och sedan fick eleverna uppgifter att arbeta med utifrån deras olika 
förutsättningar. En annan lärare instämde och uttalade att man kunde arbeta med kortare texter som 
berör så att inte det alltid var långa romaner som man förväntade sig att alla elever skulle klara av  
att läsa på egen hand. Som lärare kan man också läsa texterna högt för eleverna för att underlätta för 
de elever som har läs- och skrivsvårigheter. Det är ett förebyggande arbetssätt, uttryckte läraren.

Ett viktigt förebyggande arbete när det gällde de äldre eleverna var att hitta litteratur som de 
tyckte om att läsa, och att lärare, föräldrar och bibliotekarier var involverade i detta arbete, uttalade 
en av lärarna. En annan lärare uttryckte att det var viktigt att elever kände att allting duger när det 
gällde deras läsning. Det viktigaste är att hitta en ingång till elevers läsande där läsning av bloggar, 
tidningsläsning och att läsa datorspelsinstruktioner ingår.

Läser du ingen blogg? Joo, ja! Spelar du inga spel? Joo! Jamen det finns ju ett språk så man  
måste på nåt sätt plocka fram det positiva, det tycker jag är förebyggande arbete (F2:1).
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När det gällde elevers skrivande uttryckte en lärare att ett sätt att arbeta förebyggande med elevers 
skrivande var att hjälpa dem att strukturera sitt skrivande så att de fick en överblick över vad de 
skulle kunna skriva på varje sida. Lärarna samtalade även om vikten av att utgå från elevernas 
starka sidor och hjälpa dem med det som var svårt.

[…] Det finns ju rätt mycket med enkla små medel. Men vi tänker åh det ska vara stort och det  
ska vara forskningsbaserat och det  ska vara si  eller  det  ska vara så men det  räcker med lite  
(F2:3).

Förebyggande arbete – strukturerad läsundervisning för äldre elever
En av lärarna som arbetar med de äldsta eleverna uttryckte att ett förebyggande arbete är att ge ele-
ver de förutsättningar som krävs för att alla elever ska kunna lära sig läsa. Läraren uttalade att det  
är viktigt med en strukturerad läsundervisning som bedrivs enskilt eller i grupp och att skolled-
ningen inser och ger förutsättningar för en sådan läsundervisning så att alla elever får det de har rätt 
till; att få lära sig läsa.

Jag lyssnade på Mats Myrberg. Det är inte ofta jag tycker att föreläsningar är så bra men han har  
jag verkligen stor respekt för. Han sa att det finns liksom inga trolleriformler utan det är det enda 
om en unge eller en ungdom inte kan läsa så är det en till en. Sen tillsammans och sen så sitter  
man så här och så läser man och tragglar. Då lär man sig. Då lär man sig mer eller mindre att  
läsa, så det tror jag är ett förbyggande arbete. Det måste liksom struktureras, gärna från en insats 
från skolledningen som tycker att det här är jätte jätteviktigt och förstår vidden av det [...] (F2:3).

Struktur och variation i undervisningen
Att arbeta förebyggande är att eleverna får arbeta strukturerat, att de får arbeta med det som de be-
höver och känna att de lyckas och utvecklas, uttryckte en av lärarna. Vikten av variation i under-
visningen lyftes också fram även om det ibland upplevdes som en svårighet att genomföra detta i 
undervisningen.

Lärare uttryckte även att när det gällde ett förebyggande arbete hade den fysiska miljön stor be-
tydelse. Det var viktigt med en bra arbetsmiljö för eleverna med bland annat arbetsro i klassrummet 
och att eleverna satt bra och var placerade så att de såg tavlan bra, uttalade lärare. Vikten av att 
skapa goda relationer lyftes också fram som ett förebyggande arbete.

Samarbete
Lärare samtalade om betydelsen av att ha ett bra samarbete på skolan mellan lärare och kunnig 
specialpedagog/speciallärare. Samarbetet med elevers vårdnadshavare när det gällde elever med läs- 
och skrivsvårigheter var också betydelsefullt, även om huvudansvaret för elevers läs- och skrivut-
veckling låg på skolan. Genom att samverka och kommunicera med vårdnadshavare kunde dessa 
också stötta sina barn i läs- och skrivutvecklingen.

En lärare uttalade att det var mycket viktigt att föra kollegiala samtal på skolan om arbetet med 
ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen, inte bara svensklärare emellan eftersom alla ämnen an-
svarar för elevernas läs- och skrivutveckling. Även betydelsen av att diskutera pedagogers olika 
roller i arbetet med elever som har läs- och skrivsvårigheter diskuterades då vissa lärare kunde ut-
tala att de inte hade kompetens att arbeta med elever med läs- och skrivsvårigheter utan att det var 
speciallärarens ansvar. I samtalen uttalade en lärare att det är en resursfråga som avgör om en elev 
får specialpedagogiskt stöd eller inte. En avgörande faktor för vad som avgör om en elev bedöms 
vara i behov av särskilt stöd kunde vara hur mycket man på skolan samtalade om och kunde om läs- 
och  skrivsvårigheter  och  om man  kanske  hade  en  kunnig  pedagog  som kunde  utbilda  lärarna 
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indirekt.
[…] Det kan vara så att man har väldigt duktiga lärare som faktiskt uppmärksammar det här och  
stöttar, motiverar och peppar och det går bra [...] Ja och sen det här med resurser som jag tänkte 
på att vissa skolor har kanske satsat på väldigt mycket specialpedagoger [...] och vissa har satsat 
på annat [...] så det skulle kunna vara en avgörande faktor ibland hur mycket resurser och hur  
mycket man har pratat om det (F2:3).

Samarbetet  mellan  lärare  och  speciallärare  kunde  innebära  att  specialläraren  var  involverad  i 
svenskundervisningen i årskurs 1 så att elever som behövde särskilt stöd kunde få det. Mestadels 
arbetade specialläraren vid två tillfällen per vecka utanför klassrummet med en liten grupp elever 
som behövde mer stöd i sin läs- och skrivutveckling. Flera av lärarna önskade specialpedagogiskt 
stöd i perioder till de elever som var i behov av extra stöd i sin läs- och skrivutveckling i stället för 
extra stöd några gånger per vecka. En lärare uttryckte att det var svårt att avgöra om en elev med 
annat modersmål än svenska var i behov av särskilt stöd på grund av språket eller om eleven hade 
andra svårigheter. 

[…] Det beror på vad man menar med särskild stimulans och stöd alltså så att särskild stimulans 
och stöd det ger ju jag till dom som jag ser behöver det, stimulans och stöd fast sen kan det 
finnas en rad till då det inte fixar sig i klassrummet och det kanske är en specialpedagog som  
måste ta i det […] (F2:2).

Nedan redovisas  mina  reflektioner  utifrån  det  lärare  i  samtalen  uttryckte  om det  förebyggande 
arbetet med elevers läs- och skrivutveckling.

Mina reflektioner
Förebyggande arbete i förskolan
Det uttrycktes i samtalen  att det var viktigt att kunskap om barns språk-, läs och skrivutveckling 
fanns redan i förskolan, men det uttrycktes inte tydligt i samtalen på vilket sätt förskolepedagoger 
skulle kunna arbeta förebyggande och med vad, bara att det var viktigt. Betydelsen av att redan i  
förskolan uppmärksamma barnets tal som en indikator på att barnet senare kunde få svårigheter i sin 
läs- och skrivutveckling framhölls, likaså behovet av att utöka antalet talpedagoger. Hur samarbetet 
mellan talpedagog och förskollärare/lärare kunde se ut och hur förskollärare/lärare planerade sin 
verksamhet/undervisning utifrån elevers olika förutsättningar när det gällde arbetet med barns tal 
och språkutveckling lyftes dock inte i samtalen.

Förebyggande arbete i förskoleklass och i årskurs 1
Lärare som arbetar med yngre elever samtalade om betydelsen av att ta reda på var eleverna befann 
sig i sin läs- och skrivutveckling när de började i årskurs 1 för att veta hur undervisningen skulle 
läggas upp för varje elev. Att använda screeningar lyftes som betydelsefullt i detta avseende. I sam-
talen uttrycktes det inte tydligt hur en läs- och skrivundervisning kunde planeras och genomföras 
som tog hänsyn till elevers olika behov av tid för att befästa alla bokstavsljud, eller om elever hade 
svårigheter med vissa bokstavskombinationer. Lärarna lyckades inte heller verbalisera och utveckla 
hur deras läs- och skrivundervisning konkret såg ut när de bland annat tog hänsyn till att alla elever 
skulle känna klassgemenskap och känna sig inkluderade, samtidigt som de måste få utvecklas i sin 
egen takt då några elever kanske hade en längre väg till sin läsning.

Samtalen kom att behandla begreppet förebyggande arbete i ganska vaga, otydliga termer. Det 
hade varit intressant om lärare bland annat hade utvecklat vad de menade med att ha koll på, att inte  
släppa eleverna för tidigt och att sålla ut vilka elever som faller igenom.
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Hur lärares undervisning påverkades av att veta om en elevs förälder/föräldrar hade dyslexi eller 
vad det innebar för läraren i undervisningen om en elev hade svårigheter med sin motorik uttrycktes 
inte heller i samtalen, bara att det var exempel på förebyggande arbete.

Lärare som arbetar med yngre elever uttryckte i samtalen  vad man ansåg vara förebyggande 
arbete och vad man som lärare måste vara uppmärksam på i elevers läs- och skrivutveckling, men 
det framkom inte i samtalen hur lärare i vardagsarbetet kunde planera och genomföra sin läs- och 
skrivundervisning för att arbeta förebyggande.

Samarbete och rutiner vid överlämning från förskoleklass till årskurs 1
Lärare hade olika uppfattningar om hur väl överlämningar från förskoleklass till årskurs 1 fungera-
de på deras respektive skolor. Hur organisationen av och innehållet i överlämningarna på respektive 
skola såg ut utvecklades inte i samtalen, endast att det var viktigt att man hade ett bra samarbete och 
fungerande rutiner. Vad lärarna menade med begreppet fungerande rutiner och vad de ansåg att ett 
bra samarbete innebar lyckades inte lärarna utveckla i samtalen. 

Förebyggande  arbete  –  lärares  arbete  med  äldre  elevers  läsförståelse,  läsupplevelser  och 
skrivande
Lärarna som arbetar med äldre elever samtalade på ett konkret och tydligt sätt om hur deras före-
byggande arbete kunde gestaltas i vardagspraktiken bland annat i arbetet med att utveckla elevers 
läsförståelse.  Även när det gällde arbetet med att ge elever läsupplevelser, att inspirera elever till 
egen läsning och att arbeta med elevers skrivande, samtalade lärarna om hur de konkret gjorde i sin 
undervisning för att arbeta förebyggande.

Förebyggande arbete – strukturerad läsundervisning för äldre elever
Ett förebyggande arbete innebar även att ge elever de förutsättningar som krävdes för att alla elever 
skulle kunna lära sig läsa. I det förebyggande arbetet var det viktigt att eleverna fick en strukturerad 
läsundervisning som bedrevs enskilt eller i grupp. Vad som menades med en strukturerad läsunder-
visning utvecklades dock inte i samtalen bara att det var viktigt att elever fick en sådan strukturerad 
undervisning och att skolledningen förstod vikten av detta och gav förutsättningar för att alla elever 
ska få lära sig läsa. 

Struktur och variation i undervisningen
Vikten av variation i undervisningen lyftes också fram i samtalen. Vad som menades med att arbeta 
varierat uttrycktes dock inte tydligt i samtalen. Bland annat den fysiska miljön, vikten av goda rela-
tioner och betydelsen av att ha ett bra samarbete med föräldrar lyftes också fram i fokusgrupps-
samtalen som viktiga och betydelsefulla aspekter i ett förebyggande arbete, även om lärarna i sam-
talen inte utvecklade innebörden av dessa aspekter.

Samarbete
När det gällde arbetet med elevers läs- och skrivutveckling uttryckte lärare i samtalen att det var 
mycket värdefullt att ha ett bra samarbete dels med föräldrar och dels mellan lärare och special-
pedagog/speciallärare. Hur samarbetet i praktiken kunde se ut uttrycktes inte i samtalen, bara att det 
var viktigt att samarbeta. En del lärare kunde uttrycka att de inte hade kompetens att arbeta med 
elever med läs- och skrivsvårigheter vilket innebar att lärare behövde föra diskussioner på skolorna 
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om pedagogers olika roller i arbetet med dessa elever, uttryckte lärarna i samtalen. Hur det special-
pedagogiska arbetet med elever som har eller befaras få läs- och skrivsvårigheter bedrivs på sko-
lorna eller skulle kunna bedrivas, lyftes inte i samtalen.

Mina sammanfattande reflektioner gällande förebyggande arbete
Eftersom de lärare som deltog i studien arbetar i helt olika kontexter i sitt vardagliga arbete är det 
inte så förvånande att de gör olika tolkningar av begreppet förebyggande arbete. Hur läs och skriv-
undervisningen ser ut för en elev i årskurs 1 och för en elev i årskurs 7 skiljer sig väsentligt åt bland  
annat beroende på elevers olika åldrar,  vilket kanske speglar lärares olika uppfattningar om be-
greppet förebyggande arbete.

Det som däremot förvånade mig var att  lärare som undervisar äldre elever uttryckte sig mer 
konkret om hur de arbetade förebyggande än lärare som arbetar med yngre elever. Detta kan ha varit 
en slump. I samtalen uttryckte lärare som arbetar med yngre elever att det var mycket viktigt att 
arbeta förebyggande och de gav också många exempel på sådant som de ansåg vara förebyggande 
arbete, men det uttrycktes inte tydligt hur ett förebyggande arbete kunde gestaltas i deras läs- och 
skrivundervisning.

Även om lärare som undervisar äldre elever samtalade mer konkret om sitt förebyggande arbete 
med elevers  läs-  och skrivutveckling  och då i  synnerhet  med att  utveckla  elevers  läsförståelse, 
lyckades  dessa  lärare  inte  konkretisera  vad  som menades  med  att  arbeta  strukturerat  och/eller 
varierat.

Lärarna i fokusgrupperna samtalade även om betydelsen av att ha ett gott samarbete både med 
vårdnadshavare och med olika lärarkategorier på skolan. Tid för pedagogiska diskussioner om bland 
annat arbetet med ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen och pedagogers olika roller i arbetet 
med elever som har eller befaras få läs- och skrivsvårigheter, lyftes som mycket viktigt i vardags-
praktiken. Eftersom lärarna lyfte betydelsen av att föra kollegiala samtal på skolorna hade det varit 
intressant att ha fått tagit del av hur de organiserade dessa samtal på skolorna. 

Sammanfattningsvis  lyckades  inte  lärarna konkretisera i  så stor utsträckning hur de arbetade 
förebyggande i sin läs- och skrivundervisning eller vad de menade med vissa begrepp som är bety-
delsefulla i arbetet med elevers läs- och skrivutveckling. 

Kategori 2. Lärarkompetensens betydelse för elevers läs- och skrivutveckling
I samtalen framhölls betydelsen av lärarkompetensen som mycket central i arbetet med elevers läs- 
och skrivutveckling och särskilt när det gällde arbetet med elever som har eller befaras få läs- och 
skrivsvårigheter. 

Fokusgruppssamtal – manifest innehåll
Läraren som undervisare
Betydelsen av läraren som undervisare framhölls i  samtalen.  Detta var viktigt så att elever inte 
skulle lämnas ensamma i sin läs- och skrivutveckling och få arbeta med för mycket enskilt arbete. 
Vikten av att elever hade en viss förförståelse för vad undervisningen skulle handla om, framhölls 
också i samtalen, vilket var särskilt viktigt för de svaga eleverna, uttryckte en av lärarna. I samtalen 
framkom  det  att  det  var  viktigt  att  lärare  undervisade  och  gav  elever  verktyg  så  att  de  blev 
entusiastiska och kände att de ville lära sig. Det var även viktigt att läraren hade tänkt igenom hur 
undervisningen var upplagd så att alla elever åtminstone klarade några uppgifter. Lärare uttryckte 
att det var viktigt att alla elever oavsett om de behövde mer tid för sin inlärning än andra elever fick 
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möjlighet att samtala om avancerade saker i klassundervisningen. Betydelsen av att som elev känna 
att man lyckades framhölls av lärarna.

Lärarkompetensens betydelse för elever som har eller befaras få läs- och skrivsvårigheter
När  det  gällde  arbetet  med elever  som har  eller  befaras  få  läs-  och  skrivsvårigheter  var  lärar-
kompetensen av största vikt, uttryckte lärarna i samtalen. En av lärarna uttalade att skolan måste ha 
den kompetensen. I samtalen framkom olika åsikter om huruvida man på den egna skolan hade den 
kompetensen eller inte. Det räcker inte med att tidigt upptäcka att en elev är i riskzonen för att få 
läs- och skrivsvårigheter, man måste också veta vad man ska göra när man upptäcker det, uttrycktes  
det i samtalen. Det får heller inte vara så att det endast är drivande föräldrar som agerar och kräver 
särskilt stöd till sina barn i arbetet med barnens läs- och skrivutveckling eller till och med betalar 
extra utanför skolan för att få den hjälpen, uttryckte en av lärarna.

Likvärdighet
Lärare uttalade att kompetensen att arbeta med elever som har eller är i riskzonen för att få läs- och 
skrivsvårigheter var en fråga om likvärdighet och denna likvärdighet måste ökas i kommunen, alla 
elever måste få det stöd de har rätt till. Lärarna samtalade också om hur man skulle kunna ta vara på 
den samlade kunskapen om läs- och skrivsvårigheter som finns i kommunen. Många lärare i kom-
munen besitter kunskapen men det är svårt att klara av det när klasserna är så stora, uttalade en av  
lärarna. Ett sätt att överföra kunskap kunde vara att få experthjälp eller att få handledning i hur 
arbetet skulle kunna organiseras. Att tänka på ett annat sätt och inte bara skolvis skulle kunna vara 
en annan lösning. En av lärarna uttalade att kunskapen finns men medlen finns inte, det gällde både 
tid och lokaler.

Lärarerfarenhetens betydelse för elever som har eller befaras få läs- och skrivsvårigheter
Att det inte enbart är lärarkompetensen som har stor betydelse i arbetet med elevers läs- och skriv-
utveckling uttrycktes i samtalen. Även lärarerfarenheten spelar stor roll i  upptäckten av elever i 
behov av särskilt stöd, det var alla lärare överens om, men det var svårt att veta vilka insatser elever  
kunde vara i behov av när man väl hade upptäckt elevers svårigheter. Elever kan vistas i en språk-
svag hemmiljö som gör att de kanske inte får så mycket stimulans hemma. Dessa elever kanske lär  
sig bokstäverna och kommer igång med sin läsning och skrivning men någonstans i trean eller fyran 
stannar de av i sin läs- och skrivutveckling när det krävs mer, uttryckte en av lärarna.

Ja att vi hittar dom av erfarenhet och man ser men sen att förstå eller varför det inte blir bättre  
eller varför den inte utvecklas eller var problemet hos eleven sitter det är betydligt svårare. Men 
att ringa in vilka behov det är, är enklast, det tror jag vi är ganska trygga med men sen att liksom  
förstå problemet (F1:2).

Hur jobbar ni? - Analys och struktur
En av lärarna ville ha svar på följande fråga:

Hur jobbar ni på era skolor med barn med läs- och skrivsvårigheter då? Har dom har ni nån  
speciell metod att när dom kommer till skolan då om det visar sig att man har läs- och skriv har 
man en speciell läsinlärning och det som man vet fungerar bra, eller kör man det som läraren 
tycker fungerar bra att man kört eller? […] (F1:4).
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Som svar uttalade en av lärarna att det var viktigt att analysera elevers styrkor och svårigheter så att 
lärare visste vad eleverna svarade på och vad som kunde stödja deras inlärning. Ofta handlade det 
om, uttalade läraren att man måste arbeta strukturerat och stötta eleverna när det gällde bokstavs-
ljuden. Det var viktigt att eleverna inte gick fram för fort i sin läsinlärning utan fick ta små steg. 
Läraren uttalade att han/hon trodde att de hade större kunskap numera för att upptäckta elever tidigt 
så att de inte skulle få läs- och skrivsvårigheter. Läraren som ställt den inledande frågan delade inte 
den uppfattningen, utan uttalade att även om man på skolan upptäckte elever tidigt som hade eller 
var i riskzonen att få läs- och skrivsvårigheter så fick de inte adekvat stöd i tid, kunskapen saknades. 
Elever kunde få gå genom hela lågstadiet utan det stöd och den hjälp de var i behov av, uttalade 
läraren.

Nedan redovisas mina reflektioner  utifrån det  lärare i  samtalen uttryckte om  lärarkompetensens 
betydelse för elevers läs- och skrivutveckling.

Mina reflektioner
Läraren som undervisare
När det gällde betydelsen av lärarens kompetens i läs- och skrivundervisningen samtalade lärarna 
om betydelsen av läraren som undervisare, men i mycket diffusa ordalag. Vad lärare menade med 
begreppet verktyg utvecklades inte i samtalen. Vikten av att elever hade en viss förförståelse för vad 
undervisningen skulle handla om, framhölls också i samtalen. Detta var särskilt viktigt för de svaga 
eleverna,  uttryckte en av lärarna.  Vilka elever som ansågs svaga uttrycktes inte i samtalen, inte 
heller hur lärare undervisade för att elever skulle ges förförståelse för vad undervisningen gick ut 
på. Lärarna lyfte betydelsen av att elever skulle känna sig inkluderade och att lärare hade höga 
förväntningar på eleverna, dock utvecklade lärarna inte heller dessa begrepp i samtalen. 

Lärarkompetensens betydelse för elever som har eller befaras få läs- och skrivsvårigheter
Lärare i fokusgruppssamtalen var eniga om att när det gällde arbetet med elever som har eller be-
faras få läs- och skrivsvårigheter var lärarkompetensen av största vikt. Det framkom olika åsikter 
om huruvida man hade den kompetensen eller ej på den egna skolan. Vad det innebar att ha en så-
dan kompetens framgick dock inte i samtalen.

Likvärdighet
Lärarna hade olika förslag på hur den samlade kompetensen som enligt lärarna fanns i kommunen 
skulle kunna tas tillvara, när det gällde arbetet med elever som har eller befaras få läs- och skriv-
svårigheter, men ingen av lärarna kunde på ett tydligt sätt vidareutveckla sina förslag. Att lärar-
kompetens var oerhört viktig i detta sammanhang var lärarna helt överens om men ingen av dem 
lyckades uttrycka på ett tydligt sätt vad det innebar att ha den kompetensen.

Lärarerfarenhetens betydelse för elever som har eller befaras få läs- och skrivsvårigheter
Att det inte räcker med att enbart upptäcka elever tidigt om de är i riskzonen för att få läs-och skriv-
svårigheter, var lärarna i fokusgrupperna eniga om. Lärare måste också veta vad man ska göra när 
man väl upptäckt elever som har eller befaras få svårigheter i sin läs- och skrivutveckling. Lärare 
uttryckte att även om lärarkompetensen spelade stor roll i upptäckten och det fortsatta stödet för 
dessa elever, hade även lärarerfarenheten stor betydelse i detta sammanhang. En fråga som väcks är 
om lärarerfarenhet räcker för att både upptäcka och även stödja elever som har eller befaras få läs- 
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och skrivsvårighet eller om det är andra kompetenser än just lärarerfarenhet som lärare också måste 
ha för att stödja alla elever i sin läs- och skrivutveckling?

Hur jobbar ni? - Analys och struktur
Lärare hade olika uppfattningar om man på den egna skolan hade den kompetens som krävdes för 
att kunna arbeta med elever som har eller befaras få läs- och skrivsvårigheter. En av lärarna uttalade 
att kunskapen att upptäcka dessa elever fanns men kompetensen saknades för att lärare skulle veta 
hur de kunde arbeta med dessa elevers läs- och skrivutveckling. Vad det innebar att ha en sådan 
kompetens lyftes inte tydligt i samtalen. En av lärarna uttalade dock att genom att analysera elevers 
styrkor  och  svårigheter,  kunde  lärare  veta  vad  eleverna  svarade  på.  Uttrycket  svarade  på  blev 
däremot inte klarlagt i samtalen, inte heller hur ett strukturerat arbete med bokstavsljuden kunde se 
ut eller hur en undervisning kunde se ut som tog hänsyn till att elever inte skulle gå för fort fram i  
sin läsinlärning.

Mina sammanfattande reflektioner gällande lärarkompetensens betydelse för elevers  
läs- och skrivutveckling
Lärarna i de båda fokusgrupperna var eniga om att lärarkompetensen hade stor betydelse i arbetet 
med elevers läs- och skrivutveckling men samtalen behandlade lärarkompetensen i mer generella 
termer bland annat i form av betydelsen av lärares yrkestrygghet, ämneskompetens, lärares förhåll-
ningssätt till eleverna och hur insatt läraren är i forskning.

I varje fall men jag tror det är väldigt olika beroende på hur trygg man är som lärare och har  
liksom det handlar om elevkontakt, det handlar om hur bra insatt man är i sitt ämne, kanske 
forskning och litteratur. Inte minst handlar det om hur väl böcker passar och så (F2:3).

I samtalen utvecklade inte lärarna vad lärarkompetens mer specifikt innebar för dem och vilka kon-
sekvenser det fick för hur deras läs- och skrivundervisning planerades och genomfördes. I samtalen 
lyftes det många gånger att det var viktigt med lärares kompetens men det framgick inte tydligt vad 
det innebar att ha en sådan kompetens.

Även när det gällde arbetet med elever som har eller befaras få läs- och skrivsvårigheter var 
lärarkompetensen av största vikt. Det var lärarna i fokusgrupperna eniga om. Att det inte räckte med 
att enbart upptäcka elever tidigt om de var i riskzonen för att få läs-och skrivsvårigheter, var lärare i  
fokusgrupperna också eniga om, frågan är bara vad lärare ska göra när de väl har upptäckt dessa 
elever? Detta utvecklade inte lärarna i samtalen. 

Lärarna i fokusgrupperna var mycket tydliga med att kompetensen att arbeta med elever som har 
eller är i riskzonen för att få läs- och skrivsvårigheter var en fråga om likvärdighet och denna lik-
värdighet måste ökas i kommunen och det gällde att ta vara på den samlade kunskapen som man 
menade fanns i kommunen. Frågan är bara hur detta kan göras ?

Sammanfattningsvis samtalade lärarna i mycket generella termer om vad det innebar att ha den 
så viktiga lärarkompetensen som de uttryckte var så betydelsefull i arbetet med elevers läs- och 
skrivutveckling. Frågan är på vilket sätt lärarkompetensen kan synliggöras när lärare samtalar med 
varandra?

Kategori 3. Läs- och skrivundervisning och uppföljning av elevers läs- och skriv 
utveckling
Betydelsen av att ta reda på var eleverna befinner sig i sin läs och skrivutveckling för att veta hur  
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undervisningen ska läggas upp lyftes i samtalen, likaså betydelsen av att följa elevers läs- och skriv-
utveckling.

Fokusgruppssamtal – manifest innehåll
Nulägesbeskrivning – elevers läs och skrivutveckling
För att lärare ska veta hur läsundervisningen ska läggas upp behöver de veta var eleverna befinner 
sig i sin läsutveckling, uttalades det i samtalen. I samtalen framkom det att genom att ta  reda på 
vilka elever som redan kan läsa när de börjar årskurs 1, vilka böcker de klarar av att läsa och på 
vilket sätt de hanterar sin läsning, kan man ta reda på var eleverna befinner sig i sin läsutveckling. 
Ett annat sätt att ta reda på var eleverna befinner sig i sin läsutveckling är att ta reda på vilka böcker  
eleverna väljer när klassen är i biblioteket, uttrycktes av en lärare som undervisar på mellanstadiet. 
Det är även viktigt att vara uppmärksam på om elever hela tiden avbryter sin tysta läsning och vill 
byta bok eller om någon elev inte alls vill läsa, uttalade läraren.

När man går till biblioteket med en årskurs 4:a första gången, när dom kommer i augusti, då  
märker man eller då får man i alla fall vibbar om det här är nåt som jag måste följa upp. Och då  
kan det vara att dom väljer helt galet, helt på fel nivå bland litteraturen. Eller också var det jag 
som inbillade mig det och så visar det sig att det var inte det i alla fall men jag har i alla fall nån  
slags koll på det. Och sen också om man avbryter hela tiden när man läser tyst och så, avbryter  
man och så vill man ha en annan bok och så. Det måste man ju få göra nån gång ibland men om 
det upprepas då är det ett varningstecken (F2:2).

Ytterligare ett sätt att ta reda på var eleverna befinner sig i sin läsutveckling är att sitta tillsammans 
med varje elev och låta eleverna berätta vilka texter eller böcker de tycker om att läsa, uttryckte en 
av  högstadielärarna.  Läraren  uttryckte  även betydelsen  av att  använda skolbibliotek  i  undervis-
ningen. 

Att använda de nationella proven i årskurs 3 som kan ge indikationer på elevers starka respektive 
svaga sidor, kan vara ett sätt att ta reda på var eleverna befinner sig i sin läs- och skrivutveckling,  
uttryckte en av lärarna.  Läraren sade att  det  var  bättre  när de nationella  proven genomfördes i 
årskurs 5, istället för som det är nu i årskurs 6, för då hade lärarna möjlighet att tidigare fånga upp 
de elever som redan från årskurs 4 stannade av i sin läsutveckling. En av lärarna som undervisar de 
äldre eleverna resonerade om screeningars vara eller inte vara, som stöd för läraren för att ta reda på 
var  elever  befinner  sig  i  sin  läs-  och  skrivutveckling.  Läraren  uttryckte  att  om man  ska  göra 
screeningar måste man utifrån resultatet på screeningarna kunna erbjuda särskilt stöd till de elever 
som är i behov av detta. 

Varje lärare borde dock kunna göra en individuell bedömning av elevernas läs- och skrivutveck-
ling för att kunna bedöma vilka elever som kan vara i behov av särskilt stöd, uttalades av en av 
lärarna.

Fast om man ser hur du tar reda på var eleven befinner sig i sin läs- och skrivutveckling det är  
väl det vi är inne på. Man låter dom skriva och läsa och så utvärderar man det. Det är väl inte  
svårare än så utan att man kan väl. Det finns väl standardiserade tester . Det har vi ju kört nån  
gång från skolverket  för några år sen.  Men det tycker inte jag behövs.  Men om man är en  
någorlunda förnuftig människa så bör man ju se det (F2:3).

Utveckling av elevers läsförståelse
Lärarna samtalade om arbetet med att utveckla elevers läsförståelse. En lärare uttalade att det var 
viktigt för vissa elever att inte ta för stora steg i läsinlärningsarbetet, men att de samtidigt måste få  
delta i till exempel arbetet med läsförståelse i klassen.
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Lärarna samtalade också om vikten av att eleverna får strategier för att lättare ta sig in i texter och 
kunna jämföra med sådant som de tidigare läst. Lärare kan vägleda eleverna så att de använder de 
ledtrådar som kan finnas i textrubriker och bilder som stöd för att lista ut vad en text skulle kunna  
handla om. Vidare samtalade lärarna om behovet av att alla elever är med i arbetet med att analysera 
texter eftersom detta arbete är utvecklande för eleverna och hjälper dem att få redskap för hur man 
kan tänka om texter, även om inte alla elever är på samma läsnivå. Man kan arbeta med en gemen-
sam text och sedan får eleverna uppgifter att arbeta med utifrån deras olika förutsättningar.  Alla 
elever oavsett läsförmåga kan samtala om läsningen på samma höga nivå, där ska inte läsförmågan 
sätta käppar i hjulet för eleverna, uttrycktes i samtalen.

För här uppe kan dom ju diskutera och reflektera på en väldigt hög nivå men när det gäller  
läsning kanske jag bara kan läsa Ludde spelar fotboll (F1:4).

För att utveckla elevers lästräning är det dock viktigt att varje elev är på rätt läsnivå, uttalade en av 
lärarna.  Ett  bra  sätt  att  fånga elevers  läsintresse  var  att  använda högläsningsböcker  oavsett  om 
eleverna kunde läsa själva eller inte hade kommit igång med sin läsning än.

Inkludering
Vikten av att som elev få känna klassgemenskapen lyftes i samtalen. Det är viktigt för alla elever så  
att det inte blir så att elever blir utflyttade och får sitta i ett annat rum och få extra stöd i sin läs- och 
skrivutveckling, uttalade en lärare. Genom att vara två pedagoger i klassrummet några gånger per 
vecka kunde undervisningen läggas upp så att de elever som behöver arbeta mer med språklekar 
fick möjlighet till det tillsammans med en av lärarna. Detta gör att dessa elever även kan vara med i 
klassundervisningen i arbetet med att leka med ord, i arbetet med berättelser och att samtala om 
bokstavsljuden,  uttryckte  läraren.  Vikten  av  klassgemenskapen  i  allt  svenskarbete  poängterades 
även om inlärningen av bokstavsljuden måste anpassas efter varje elevs behov. 

Utveckling av elevers skrivande
Lärarna i fokusgrupperna samtalade inte speciellt mycket om elevers skrivande, fokus för lärarna 
kom att hamna på elevers läsutveckling. En lärare uttalade att ett bra sätt att lära sig läsa är när man 
skriver sig till läsning. Genom att uppmärksamma hur eleverna skriver i egna arbeten och hur de 
deltar i diskussioner i texter, kan lärare ta reda på var eleverna befinner sig i sin läs- och skrivut-
veckling, uttryckte en av lärarna som undervisar på lågstadiet. 

En lärare som arbetar på mellanstadiet uttryckte att han/hon redan under de första veckorna på 
höstterminen kunde få indikationer på hur långt eleverna hade kommit i sin skrivutveckling genom 
att bedöma deras skrivarbeten.  När det hade gått  ytterligare några veckor och eleverna fått mer 
skrivundervisning kunde läraren se om eleverna utvecklades i sitt skrivande eller om någon/några 
elever var i behov av särskilt stöd. En fördel att arbeta på en F-6-skola var att läraren kunde ta reda 
på hur elevernas läs- och skrivutveckling hade utvecklats på lågstadiet genom att samtala med den 
läraren som eleverna hade då, uttryckte samma lärare.

Att följa elevers läs- och skrivutveckling
Ett sätt att följa eleverna läs- och skrivutveckling är att ha kontrollstationer, från förskoleklass och 
uppåt, att man kollar jättemycket, uttryckte några lärare i samtalen. En av lärarna ville veta vad 
läraren som uttalade att de använde kontrollstationer gjorde om en elev fick lågt screeningsresultat.

-Vad gör man då när en elev ligger på stanine3 hela tiden eller 1?

-Tränar,tränar

-Vad, hur?
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-Vi är två. Då brukar jag sköta läsinlärningen. Vi har speciella böcker som passar för de olika  
eleverna och så läser vi och diskuterar och skriver beroende på vad dom kan.

-Om dom inte kan läsa?

-Om dom inte kan läsa då får vi träna ljud om dom är färdiga för att träna ljud (F1:4).

Nedan redovisas mina reflektioner utifrån det lärare i samtalen uttryckte om läs- och skrivunder-
visning och uppföljning av elevers läs- och skriv utveckling.

Mina reflektioner
Nulägesbeskrivning – elevers läs och skrivutveckling
Lärarna i fokusgrupperna var överens om att för att veta hur läsundervisningen skulle planeras och 
genomföras behövde lärare veta var eleverna befann sig i sin läsutveckling. Lärarna samtalade om 
vad de behövde få information om när det gällde var eleverna befann sig i sin läsutveckling men 
samtalen kom inte att handla om hur själva läsundervisningen skulle kunna se ut.

Lärarna samtalade även om betydelsen av att använda screeningar som stöd för att ta reda på var  
elever befinner sig i sin läs- och skrivutveckling och att screeningar även kunde hjälpa lärare att se 
vilka svårigheter eleverna kunde ha i sin läs- och skrivutveckling. Det rådde delade meningar om 
hur stor betydelse screeningar hade i detta sammanhang. En av lärarna uttryckte att det ingick i 
lärares professionalism att  kunna bedöma var elever befinner sig i sin läs- och skrivutveckling. 
Lärarna var eniga om att valde man att använda screeningar för att ta reda på var eleverna befinner 
sig i sin läs- och skrivutveckling måste de elever som fick lågt resultat på screeningarna ges det stöd 
de behövde för att utvecklas optimalt. Lärarna gav dock få exempel på hur de kunde arbeta med 
dessa elever, bara att det var viktigt att de fick stöd.

Utveckling av elevers läsförståelse
En mycket central del i arbetet med elevers läs- och skrivutveckling är hur undervisningen med 
elevers  läsförståelse bedrivs.  Samtalen  kom att  i  stor  utsträckning att  behandla  arbetet  med att 
utveckla elevers läsförståelse och om vikten av att elever fick lässtrategier för att ta sig an olika 
texter i syfte att få en större och djupare läsförståelse. Lärarna lyfte fram betydelsen av att alla 
elever var med i arbetet med att analysera texter eftersom detta arbete var utvecklande för eleverna 
och hjälpte dem att få redskap för hur de kunde tänka om texter, även om alla elever inte var på 
samma läsnivå. Genom att få många tillfällen att diskutera och reflektera om texter, utvecklades 
elevers läsförståelse även om det för vissa elever var viktigt att de i sin läs- och skrivutveckling inte 
fick ta för stora steg. Begreppet för stora steg utvecklades tyvärr inte. 

Flera gånger uttrycktes det i samtalen att det var viktigt att alla elever oavsett läsförmåga fick 
möjlighet att samtala om läsningen på samma höga nivå. För att utveckla elevers lästräning var det 
dock viktigt att varje elev var på rätt läsnivå, uttalade en av lärarna. I samtalet utvecklade inte lära-
ren vad som menades med rätt läsnivå.

Det hade varit intressant om flera av lärarna hade kunnat samtala mer i detalj om hur de i sitt 
vardagsarbete planerade och genomförde sin undervisning och gett specifika exempel när det gällde 
elevers läsförståelse.

Inkludering
Vikten av att elever skulle känna sig inkluderade i undervisningen lyftes flera gånger i samtalen 
men lärare gav inte några tydliga konkreta exempel från sin läs- och skrivundervisning på hur de i 
praktiken arbetade inkluderande.
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Utveckling av elevers skrivande
Lärarnas samtal rörde inte elevers skrivutveckling i så stor utsträckning. Den lärare som uttryckte 
att arbetssättet - att skriva sig till läsning, var ett bra arbetssätt, hade gärna fått utveckla detta i 
samtalen med sina lärarkolleger. Eftersom läraren inte utvecklade vad detta arbetssätt innebar blev 
det tyvärr inga fortsatta diskussioner. I samtalen gav lärare exempel på hur de kunde ta reda på hur 
långt eleverna kommit i sin skrivutveckling men hur deras skrivundervisning planerades och ge-
nomfördes behandlades inte.

Att följa elevers läs- och skrivutveckling
När det gällde lärares dokumentation och uppföljning av elevers läs- och skrivutveckling uttrycktes 
betydelsen av att ha kontrollstationer från förskoleklass och uppåt och att lärare var uppmärksamma 
på elevers läs- och skrivutveckling. I samtalen uttrycktes det inte på ett tydligt sätt vad lärare lade i  
begreppet kontrollstationer, inte heller vad lärare menade med begreppet man kollar jättemycket 
eller vad lärare skulle kolla på. Lärarna lyckades inte i samtalen föra diskussioner på ett djupare 
plan kring både uppföljning och dokumentation av elevers läs- och skrivutveckling.

Mina sammanfattande reflektioner gällande läs- och skrivundervisning och uppfölj-
ning av elevers läs- och skrivutveckling
Betydelsen av att ta reda på var elever befinner sig i sin läs- och skrivutveckling för att veta hur 
undervisningen ska planeras och genomföras lyftes i  samtalen som mycket viktigt,  likaså bety-
delsen av att följa elevers läs- och skrivutveckling, men lärarna lyckades inte verbalisera hur de 
gjorde i sin vardagspraktik. Samtalen i fokusgrupperna kom att behandla elevers läsutveckling be-
tydligt mer än deras skrivutveckling, vilket kan ha varit en slump. 

Genom att använda screeningar eller genom att i vardagsarbetet lyssna på elevers läsning och att 
vara uppmärksam på vilka böcker elever valde att läsa, och hur eleverna hanterade sin läsning, 
kunde lärare ta reda på var elever befinner sig i sin läsutveckling. Lärarna utvecklade inte i sam-
talen hur deras läsundervisning planerades och genomfördes rent konkret utifrån denna informa-
tion. 

Lärarna hade olika uppfattningar om betydelsen av att använda screeningar som stöd för att ta 
reda på var elever befinner sig i sin läs- och skrivutveckling och vilka konsekvenser resultatet på 
screeningarna fick för elevers fortsatta läs- och skrivutveckling. Däremot var de eniga om att de 
elever som fick låga resultat på screeningar var tvungna att få mer stöd i sin läs- och skrivutveck-
ling. Det hade varit intressant om lärarna i samtalen på ett tydligt och konkret sätt hade kunnat 
samtala om hur de i sin läs- och skrivundervisning kunde stödja dessa elever.

En mycket  central  del  i  arbetet  med elevers läsutveckling är hur läsförståelseundervisningen 
bedrivs. Samtalen i fokusgrupperna kom att behandla läsförståelsearbetet i stor utsträckning, likaså 
vikten av att elever behöver få lässtrategier för att lättare ta sig in i olika slags texter samt betydel-
sen  av  ett  inkluderande  arbetssätt.  Lärarna  i  fokusgrupperna  lyckades  mer  eller  mindre  tydligt 
uttrycka hur arbetet med elevers läsförståelse verkligen gestaltade sig i vardagspraktiken. Det hade 
varit mycket intressant om fler lärare hade kunnat verbalisera mer konkret  hur de arbetade i sin 
vardag, i stället för att samtala om vad som var viktigt, likaså hur lärare dokumenterar och följer 
elevers läs- och skrivutveckling.
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Kategori 4. Kompensera i undervisningen
Lärarna samtalade om hur de behövde tänka kring sin undervisning när det gällde elever som var i  
behov av särskilt stöd i sin läs- och skrivutveckling. Det krävdes mer jobb för läraren genom att 
behöva tänka kompensatoriskt i undervisningen när det gällde vissa elever.

Fokusgruppssamtal – manifest innehåll
Talsyntes 
En del elever behövde använda kompensatoriska hjälpmedel och till exempel använda talsyntes när 
de skrev på dator. En av lärarna uttryckte att alla lärarens elever skrev på dator med talsyntes som 
förstärkte skrivandet. Eleverna tog sedan vid behov bort talsyntesen när de kommit längre i sitt 
skrivande. En av lärarna uttryckte att han/hon trodde att det var mycket bra att använda datorns 
talsyntes i läs- och skrivundervisningen, men tyvärr hade läraren inte själv använt detta i den ut-
sträckning som skulle ha varit önskvärt. Brist på tillräcklig datortillgång kunde även det vara en 
bidragande orsak till att eleverna i lärarens klass inte använde talsyntes, uttryckte läraren.

Kompensation genom högläsning eller användning av ljudböcker 
Ett annat sätt att kompensera i undervisningen var när lärare läste faktatexter högt för vissa elever 
som hade svårigheter med att avkoda texter själva. En av lärarna uttalade att det var svårare att  
individanpassa undervisningen under pågående lektion för elever som inte eller nästan inte kunde 
läsa än om de hade svårigheter med sitt skrivande. Rent resursmässigt var det svårare att få tid så att  
lärare kunde sitta med elever som behövde stöd i sin läsning. 

För elever med dyslexi kunde det innebära att lärare kunde erbjuda elever ljudböcker och se till  
att det fungerade bra för dessa elever. En del elever kanske även hade fått råd från logoped att inte 
till exempel skriva och då måste man som lärare tänka ut andra alternativ. Det var inte helt lätt, 
uttryckte läraren.

Jag tänker på det här också hur påverkar det din undervisning och då tänker jag att man måste 
vara väldigt alltså tänka väldigt mycket att man varierar sin undervisning. Att man berättar och 
att man är väldigt tydlig för att många av de här eleverna som har läs- och skrivsvårigheter dom 
kompenserar och blir väldigt duktiga på att lyssna, det har ni väl varit med om många gånger  
också? (F2:3).

Kompensation genom att organisera läsgrupper
En av lärarna uttalade att det var svårt rent organisatoriskt att få till stånd mindre läsgrupper på 
högstadiet men att det gav så oerhört mycket. Läraren refererade till en av eleverna som uttryckt hur 
skönt det var att få gå iväg till ett annat rum än klassrummet för att läsa, för eleven visste vad som 
förväntades av honom/henne då eleven upplevde det som stimmigt i klassrummet. Läraren uttalade 
att eleverna i läsgrupperna fick läsa varsin sida högt och därefter samtalade de om vad de hade läst.

Kompensation genom att lärare antecknar åt elever och/eller ger mer tid 
Även om det innebär mer arbete för läraren i lektionsplaneringen så att alla elever får det stöd de har 
rätt till, är det viktigt att man inte glömmer det, uttryckte en av lärarna. Det lärare kan göra är att 
anteckna åt vissa elever, ge dem sina egna nedskriva anteckningar och att ge vissa elever mer tid.

47



Nedan redovisas mina reflektioner utifrån det lärare i samtalen uttryckte om att att kompensera i 
undervisningen.

Mina reflektioner
Talsyntes 
En av lärarna  uttryckte  att  han/hon använde datorns  talsyntes  för  alla  elever  som stöd i  skriv-
undervisningen, och att eleverna vid behov tog bort talsyntesen när de kommit längre i sin skriv-
utveckling. I samtalen utvecklade tyvärr inte lärarna hur användandet av talsyntes för alla elever 
redan från årskurs 1 skulle kunna inverka positivt  för viljan att  använda detta kompensatoriska 
hjälpmedel längre upp i åldrarna, för de elever som har behov av att använda datorns talsyntes i sin 
skrivutveckling och för sin rättstavning för att underlätta läs- och skrivutvecklingen.

Kompensation genom högläsning eller användning av ljudböcker 
Lärarna gav flera konkreta förslag på hur de kompenserade för elever som hade svårigheter att själv 
läsa olika slags texter. Det var viktigt, uttryckte lärare att de varierade sin undervisning så att elever 
som hade svårt att läsa antingen kunde få texter upplästa av läraren, använda ljudböcker eller att 
läraren berättade och eleverna fick lyssna.

Kompensation genom att organisera läsgrupper
Vikten av att organisera läsgrupper på högstadiet som kompensation i läsundervisningen lyftes av 
lärare.

Kompensation genom att lärare antecknar åt elever och/eller ger mer tid 
Genom att förse eleverna med färdiga anteckningar eller anteckna åt dem kunde man som lärare 
kompensera, även om det innebar mer arbete för läraren. Vikten av att ge elever mer tid lyftes också 
i samtalen.

Mina sammanfattande reflektioner gällande att kompensera i undervisningen
Lärarna i fokusgrupperna var överens om att alla elever hade rätt att få det stöd de var i behov av i  
sin läs- och skrivutveckling. För lärare kunde det dock innebära att det krävdes mer jobb att fundera 
över hur de i sin undervisning skulle tänka kompensatoriskt för vissa elever. Några lärare kunde i 
samtalen uttrycka sig relativt konkret hur de kompenserade i sin läs- och skrivundervisning medan 
andra lärare uttalade sig i mer vaga termer. Det hade varit mycket intressant om lärarna i samtalen 
också hade diskuterat huruvida användandet av talsyntes för alla elever redan från årskurs 1 skulle 
kunna inverka positivt för viljan att använda talsyntes längre upp i åldrarna för de elever som skulle 
behöva detta kompensatoriska stöd i sin läs- och skrivutveckling.
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5. Diskussion

Metoddiskussion 
I detta kapitel diskuterar jag mitt val av metod kopplat till mina resultat.

Studien är av kvalitativ art och har en hermeneutisk forskningsansats som utgångspunkt med ett 
konstruktionistiskt kunskapsteoretiskt perspektiv.  Det som kännetecknar hermeneutik är tolkning 
och reflektion (Ödman 2007). Genom att till exempel tolka och reflektera över vad några personer 
som samtalar med varandra säger och att sedan tolka och reflektera över på vilket sätt de egentligen 
säger det de säger, sätter igång en kritisk självprövning av ens egna tolkningar. Detta medför att 
man måste fundera mycket på varför man gör vissa tolkningar av vad personer uttalar i ett samtal 
innan man uttalar  sig  om vad man hört.  För  att  samla  in  min  empiri  har  jag valt  att  använda 
fokusgruppsmetoden. 

Fördelar med att använda fokusgruppsmetoden
Bryman (2011) menar att genom att använda fokusgrupper eller fokusgruppsmetoden, som är en 
kvalitativ metod, där empirin samlas in genom att intervjua flera personer samtidigt utifrån ett förut-
bestämt tema eller utifrån en förutbestämd frågeställning, kan man som forskare få möjlighet att 
höra hur deltagarna i gruppen uppfattar och samtalar om det som särskilt intresserar en. Som fors-
kare kan man få mer realistiska beskrivningar av vad människor tycker och tänker eftersom del-
tagarna  tvingas  reflektera  över  och  kanske  också  ändra  sina  tidigare  uppfattningar  och  åsikter 
under  samtalets  gång utifrån vad någon annan deltagare  säger.  Detta  skulle  kunna innebära att 
samtalet i fokusgruppen bidrar till att ny kunskap utvecklas hos deltagarna.

Målet med att använda fokusgruppen som metod är inte att nå samförstånd i olika frågor utan att  
föra fram olika uppfattningar. I fokusgruppssamtal har språket en central roll eftersom menings-
skapande bland annat sker genom samtal med de andra deltagarna i fokusgruppen, vilket innebär att 
verkligheten som vi uppfattar den beror på hur vi tolkar den (Kvale & Brinkman 2009). Författarna 
belyser  även  maktsymmetrin  i  kvalitativa  forskningsintervjuer.  En  forskningsintervju  är  inget 
vanligt vardagligt samtal, uttrycker författarna, utan samtalet är ett sätt för forskaren att få tillgång 
till beskrivningar som ska tolkas utifrån forskarens forskningsintressen.

Studien tar avstamp i den tidigare genomförda kartläggningen av svenskämnets läs- och skriv-
utveckling som presenterades i  Bakgrund till studien, där det var observationer med efterföljande 
intervjuer med enskilda lärare som utgjorde den viktigaste empirin. Eftersom jag önskade samtala 
med några av dessa lärare ytterligare en gång valde jag att använda fokusgruppen som metod där 
deltagarna gavs möjlighet att tillsammans samtala utifrån ett tema som särskilt intresserade mig och 
där meningsskapande kunde ske i interaktion tillsammans med andra. Att en av deltagarna i studien 
under samtalets gång reflekterade över det som en annan deltagare sade och kanske erhöll ny kun-
skap kan följande citat från ett av fokusgruppssamtalen vara ett exempel på. Deltagarna samtalade 
om förebyggande arbete:

-Ja det tycker jag faktiskt
-När föräldrarna är inblandade
-Ja det har jag inte tänkt på förut (skrattar)
-Fast det ligger på skolan i första hand sen är det bara ett plus om man kan få med föräldrarna 
(F:2).

Jag menar att de fokusgruppsintervjuer som jag har i studien är ett mellanting mellan strukturerade 
och ostrukturerade intervjuer. Eftersom jag hade ett speciellt tema som utgångspunkt för samtalen, 
nämligen elever i behov av särskilt stöd i sin läs- och skrivutveckling, var det viktigt för mig att  
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samtalen handlade om detta tema. Det var också viktigt för mig att deltagarna hade möjlighet att  
samtala fritt utan min inblandning och på så sätt reflektera tillsammans över sin kunskap vilket 
möjliggjorde att ny kunskap skulle kunna konstruerades. För att deltagarna skulle ges stöd i sina 
samtal utifrån mitt valda undersökningstema och för att jag skulle förvissa mig om att samtalen 
skulle behandla det jag var intresserad av, valde jag att låta frågeställningar finnas nedskriva på ett 
papper som låg på bordet framför deltagarna så att de under samtalets gång hade möjlighet att själva 
se om deras samtal behandlade mitt undersökningstema. Min intention med detta upplägg var att 
deltagarna skulle våga prata mer fritt med varandra och samtala om sin undervisning på ett djupare 
plan än om jag blandade mig i samtalen. Wibeck (2010) uttrycker att när det gäller en mer ostruk-
turerad fokusgruppsintervju har deltagarna större möjlighet att samtala med varandra än om inter-
vjun är mer strukturerad. I en en sådan mer strukturerad intervju får moderatorn/samtalsledaren mer 
rollen som en traditionell intervjuare.

Studiens resultat visar att lärarna i fokusgruppssamtalen till största delen samtalade om vad som 
var viktigt i arbetet med att utveckla elevers läs- och skrivutveckling och i mycket liten utsträckning 
om hur undervisningen i praktiken gestaltade sig. Hade jag använt en mer strukturerad intervju där 
jag ställt följdfrågor hade detta kanske hjälpt lärarna att uttrycka sig mer om  hur  deras läs- och 
skrivundervisning i praktiken gestaltade sig än vad som blev fallet i denna studie. 

Nackdelar med att använda fokusgruppsmetoden
Jag valde att som moderator låta deltagarna i fokusgrupperna samtala i största möjliga utsträckning 
fritt utan min inblandning. I och med att deltagarna samtalade om det som intresserade mig, be-
hövde jag inte avbryta samtalen och ställa följdfrågor. När jag analyserade min empiri upptäckte jag 
dock att jag kanske skulle ha fått mer uttömmande svar av deltagarna om jag verkligen hade ställt  
vissa följdfrågor. Det visade sig att deltagarna emellanåt samtalade i mycket vida, oprecisa termer.

Frågor jag ställer mig är:

 - Hade deltagarna i samtalen kunnat utveckla det de uttryckte om arbetet med elevers läs- och 
skrivutveckling på ett tydligare sätt om jag hade ställt vissa följdfrågor så att de hade varit tvungna 
att förklara både för sig själva och för de andra deltagarna vad de menade med det som de ut-
tryckte?

 - Hade jag kunnat ställa sådana följdfrågor?

Eftersom jag valde att  använda fokusgruppssamtal där lärare tillsammans med andra lärare ges 
möjlighet att samtala om sin undervisning och förhoppningsvis erhålla utökad kunskap är det min 
önskan och min förhoppning att dessa samtal upplevdes av deltagarna som intressanta diskussioner 
som både gav ny kunskap och även bekräftade lärarna i deras nuvarande undervisning. 

Om jag verkligen hade önskat mer uttömmande och förklarande svar borde jag kanske ha använt 
mig av djupintervjuer med en deltagare i taget i stället för som nu använda fokusgruppsmetoden för 
att samla in empiri. Frågorna kvarstår ändå.
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Resultatdiskussion
I detta avsnitt diskuteras mitt resultat utifrån mitt syfte och i relation till valda delar av aktuell läs-  
och skrivforskning och våra styrdokument.

Syftet med studien var att belysa och kritiskt granska hur lärare talar om sin undervisning när det 
gäller arbetet med elevers läs- och skrivutveckling med särskilt fokus på elever som kan vara i  
behov av särskilt stöd i sin läs- och skrivutveckling. Eftersom jag önskade att lärare tillsammans 
skulle ges möjlighet att samtala om sin undervisning valde jag att använda mig av fokusgrupper i 
insamlandet av min empiri. Mina frågeställningar har varit följande:

• Vilka strategier ger lärare uttryck för då de talar om sin undervisning när det gäller arbetet 
med elevers läs- och skrivutveckling?

• Vad synliggörs när det gäller faktorer som har betydelse för arbetet med elevers läs- och 
skrivutveckling?

• Vilka  konsekvenser  av  lärares  uttryckssätt  synliggörs  som kan  påverka  lärares  läs-  och 
skrivundervisning?

Det lärare i samtalen ger uttryck för och som jag betraktar som strategier som lärare i sin läs- och 
skrivundervisning använder sig av i arbetet med att utveckla elevers läs- och skrivutveckling är de 
kategorier som jag redovisat i resultatavsnittet, nämligen:

1. Förebyggande arbete
2. Lärarkompetensens betydelse i arbetet med elevers läs- och skrivutveckling
3. Läs- och skrivundervisning och uppföljning av elevers läs- och skrivutveckling
4. Kompensera i undervisningen

Tjernberg (2011) hävdar att vissa grundförutsättningar måste finnas i en läs- och skrivundervisning 
som säkerställer att eleverna ges möjlighet att utveckla sin läs- och skrivutveckling optimalt. 

Det är vedertaget att vissa grundförutsättningar måste finnas för att säkerställa en positiv skrift-
språksutveckling. Hit hör fonologisk medvetenhet, att befästa kopplingen mellan fonem och gra-
fem, läsflyt, ordförrådsutveckling, läsförståelse, samt att eleverna lär sig läs- och skrivstrategier  
(s 55).

För att lärare ska kunna planera och genomföra sin undervisning utifrån gällande styrdokument, 
krävs det att de vid planeringen utgår från kursplaners syften och de förmågor som anges där, det 
centrala innehållet samt kunskapskraven i ämnena. Vid planeringen måste läraren även ha tagit ställ-
ning till vilka bedömningsformer som ska användas och dessa måste vara kända av eleverna. För att 
elevernas  kunskapsutveckling  ska  främjas  ska  undervisningen  ta  hänsyn  till  varje  elevs  behov, 
förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Innan lärare planerar och genomför sin undervisning är 
det av stor betydelse att lärare vet var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling för att kunna 
följa upp den och att vid behov ge adekvat stöd. (Skolverket 2011c).

Vad synliggörs när det gäller faktorer som har betydelse för arbetet med elevers 
läs- och skrivutveckling?
1. Förebyggande arbete
När det gäller förebyggande arbete framhålls det i forskning att läs- och skrivundervisningen måste 
bedrivas av lärare som har tillräcklig kompetens inom detta område så att elever som kan vara i 
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behov av särskilt stöd uppmärksammas så tidigt som möjligt, så att de inte misslyckas i sin kun-
skapsutveckling (Tjernberg 2011).  Lärare måste  dels  tidigt  kunna upptäcka elever  som behöver 
extra stöd i sin läs- och skrivutveckling, dels också veta vilket stöd varje elev behöver.

Lärare som lyckas ge sina elever en god läs- och skrivutveckling utmärks av en förmåga att se  
och förstå sina elevers inlärningsstrategier och ge målinriktat stöd till elever som valt mindre 
framgångsrika strategier (Frykholm, 2007, s 115).

För att kunna arbeta förebyggande med elevers läs- och skrivutveckling behöver lärare veta vilka 
grundförutsättningar forskning lyfter fram som viktiga komponenter i elevers skriftspråksutveck-
ling (Tjernberg 2011).

Det som framträdde tydligt i fokusgruppssamtalen var att lärare mestadels samtalade om att det 
var viktigt att de i undervisningen arbetade förebyggande, och de gav också många exempel på 
sådant som de ansåg vara förebyggande arbete, men hur lärare i sin undervisning rent konkret gjor-
de, det framgick inte lika tydligt i samtalen. Lärare som arbetar med äldre elever lyckades oftare 
verbalisera hur de konkret arbetade förebyggande i sin vardagspraktik, exempelvis i arbetet med att 
utveckla elevers läsförståelse, än lärare som arbetar med yngre elever. Detta kan ha varit en slump. 
Jönsson (2009) skriver:

Om de människor som utövar praktiska verksamheter har ”kunskap”, borde de dels kunna utföra 
handlingar som krävs inom ramen för verksamheten, dels veta vad de gör. Men detta behöver 
alltså inte innebära att de kan uttrycka sin kunskap verbalt (s 30).

Längsjö skriver i Lendahl och Runesson (1996), att vi ofta är vana att förlita oss till språket som 
stöd vid begreppsbildning. När det handlar om att formulera och verbalisera den tysta kunskapen 
som lärare besitter, kan det uppstå dubbla problem. Det kan vara så att vi saknar både termer och 
beteckningar för begrepp som vi tar för givna. Det kan också vara så att samma term kan komma att 
användas men det får skilda begreppsliga innebörder, eller att vi kanske använder olika termer för 
samma begrepp. För att synliggöra lärares kunskap är det viktigt att med ord försöka rama in och 
kunna benämna lärares kunskap.

Lärarna i fokusgrupperna samtalade även om betydelsen av att ha ett gott samarbete med elevers 
vårdnadshavare och att man på skolorna behövde föra pedagogiska diskussioner om pedagogers 
olika roller beträffande arbetet med elever som har eller befaras få läs och skrivsvårigheter. Vidare 
lyftes betydelsen av kollegiala samtal om hur lärare skulle kunna använda ett språk- och kunskaps-
utvecklande arbete i alla ämnen. Samtalen om betydelsen av samarbete och att föra pedagogiska 
samtal kom även här att handla om att det var viktigt och inte så mycket om hur det i praktiken 
skulle kunna genomföras.

2. Lärarkompetensens betydelse i arbetet med elevers läs- och skrivutveckling
Lärarkompetensens betydelse för alla elevers kunskapsutveckling framhålls också inom forskning 
Tjernberg (2011). 

Lärares kunskap och kompetens är den enskilt viktigaste faktorn skolan förfogar över för att 
främja utveckling och lärande, förebygga misslyckanden och minska det antal elever som idag 
lämnar skolan utan att ha nått målen (s 11).

Samtalen kom att  behandla lärarkompetensens betydelse i  arbetet  med elevers läs-  och skrivut-
veckling i mycket vida, generella termer. Lärarna uttryckte att lärarkompetensen spelade en stor roll 
i  arbetet  med elevers läs-  och skrivutveckling men det framgick inte tydligt i  samtalen vad det 
innebar att ha en sådan kompetens. Betydelsen av lärarkompetens när det gällde arbetet med elever 
som har eller befaras få läs- och skrivsvårigheter, uttalades också i samtalen och lärarna var överens 
om att det var av största vikt att ha en sådan kompetens. Inte heller här kunde någon av lärarna 
verbalisera vad det innebar att ha en sådan kompetens. Att det inte räckte med att enbart upptäcka 
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elever tidigt om de var i riskzonen för att få läs- och skrivsvårigheter, var lärare i fokusgrupperna 
eniga om, frågan är bara vad lärare ska göra när de väl har upptäckt dessa elever? Det hade varit 
intressant om lärarna hade utvecklat detta i samtalen. Lärarna i fokusgrupperna var mycket tydliga 
med att kompetensen att arbeta med elever som har eller är i riskzonen för att få läs- och skriv-
svårigheter  var  en  fråga  om likvärdighet  och  denna likvärdighet  måste  ökas  i  kommunen.  Det 
gällde att ta vara på den samlade kunskapen som man menade fanns i kommunen. Frågan är bara 
hur detta kan göras ? 

När det gällde lärarkompetensens betydelse i arbetet med elevers läs- och skrivutveckling kom 
samtalen i fokusgrupperna att handla om att det var viktigt med lärarkompetens. Vad det innebar att 
ha en sådan kompetens och hur lärare använde sin lärarkompetens i det vardagliga arbetet med alla 
elevers läs- och skrivutveckling lyckades lärarna inte verbalisera.

3. Läs- och skrivundervisning och uppföljning av elevers läs- och skrivutveckling
Som tidigare nämnts uttrycks det i forskning att det krävs vissa grundförutsättningar för att elevers 
läs- och skrivutveckling ska gynnas optimalt (Tjernberg 2011). Bland annat handlar det om hur 
lärare undervisar om fonologisk medvetenhet, om kopplingen mellan fonem och grafem och att ele-
ver får befästa denna koppling. Vidare framhålls betydelsen av hur lärare undervisar för att elever 
ska få ett gott läsflyt och hur arbetet med ordförrådsutvecklingen bedrivs (Tjernberg 2011). Dess-
utom framhålls betydelsen av att lärare undervisar eleverna i läsförståelse och att lärare undervisar 
om läs- och skrivstrategier i alla årskurser (Skolverket 2011a).

I  fokusgruppssamtalen kunde lärare tydligt  synliggöra  vad forskning lyfter  fram som viktiga 
aspekter i den tidiga läsinlärningen men de lyckades inte verbalisera hur en undervisning som tog 
hänsyn till dessa viktiga byggstenar i elevers läs- och skrivutveckling konkret såg ut, igen lyftes det 
i samtalen endast att det var viktigt. 

När det gäller arbetet med elevers läsflyt, skriver Myrberg (2007) att:
utvecklad läs- och skrivförmåga kännetecknas av ”läsflyt”. Detta läsflyt utvecklas i takt med att  
avkodningen  automatiseras  och  barnets  uppmärksamhet  flyttas  över  från  lästekniska  utma-
ningar till förståelseutmaningar. För den stora majoriteten barn sker detta under det andra året i 
skolan. Flytande läsning är ett uttryck för väl fungerande ordavkodning, men också en indika-
tion på god läsförståelse (s 69).

Tyvärr samtalade inte lärarna om hur de i sin undervisning arbetade för att elever skulle få läsflyt. 
Det som uttrycktes i samtalen var att det var viktigt att varje elev var på rätt läsnivå för att utveckla 
elevers lästräning. Lärare utvecklade dock inte vad som menades med rätt läsnivå.

I Lgr 11,(Skolverket 2011a) uttrycks det tydligt att alla elever behöver, genom hela sin grund-
skoletid,  få  undervisning  om lässtrategier  för  att  fördjupa  sin  läsförmåga  och sin  läsförståelse. 
Vikten av att lärare inser sin betydelse när det gäller att undervisa om lässtrategier både när det 
gäller avkodningen och för att utveckla elevers läsförståelse för att förstå olika slags texter, är på-
taglig.

Att få läsa mycket är nödvändigt, men det är inte tillräckligt för att utveckla läsförmågan. Man  
måste också få hjälp att lära sig olika lässtrategier. Det gäller både avkodning och förståelse-
arbetet. Det senare inkluderar också arbete med att utöka ordförrådet. […] Undervisning om läs-
strategier verkar alltså vara avgörande för elevernas möjligheter att bredda och fördjupa sin läs-
förmåga. Därför är lässtrategier ett centralt innehåll i alla årskurser (Skolverket 2011b, s 11-12).

Samtalen i fokusgrupperna kom att behandla elevers läsutveckling i betydligt större utsträckning än 
arbetet med elevers skrivande, vilket kan ha varit en slump. När det gällde arbetet med elevers 
läsförståelse och att elever behöver få lässtrategier för att fördjupa och bredda sin läsförståelse gavs 
några konkreta exempel från lärares undervisning på hur lärare kunde arbeta. Det hade varit mycket 
intressant om fler lärare hade kunnat verbalisera och gett fler exempel på hur de konkret arbetade i 
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sin vardag. I fokusgruppssamtalen uttryckte lärare mestadels vad som var viktigt. I forskning lyfts 
även vikten av att följa elevers läs- och skrivutveckling för att tidigt kunna sätta in åtgärder (SOU 
1997:108; Myrberg, 2003; Liberg, af Geijerstam & Folkeryd, 2010).

Lärare uttalade i samtalen  att det var viktigt att följa elevers läs- och skrivutveckling, men de 
kunde inte tydligt verbalisera hur de i sin vardagspraktik följde och dokumenterade elevernas läs- 
och skrivutveckling. 

4. Kompensera i undervisningen
Några lärare kunde uttrycka sig relativt konkret i samtalen om hur de kompenserade i sin läs- och 
skrivundervisning för att alla elever skulle få det stöd de behövde för att utvecklas så mycket som 
möjligt i sin läs- och skrivutveckling, medan andra lärare uttryckte sig i mer vaga termer.

Vilka konsekvenser av lärares uttryckssätt synliggörs som kan påverka lärares 
läs- och skrivundervisning?
När det gäller lärares läs- och skrivundervisning gavs några konkreta exempel på hur lärare ar-
betade med elevers läsförståelse, och hur de arbetade för att elever skulle få lässtrategier i syfte att 
fördjupa och bredda läsförmågan och läsförståelsen, vilket skulle kunna gynna elevers läsutveck-
ling. I själva läsinlärningsarbetet uttryckte lärare tydligt vad forskning (Tjernberg 2011) lyfter fram 
som viktiga aspekter i den tidiga läsinlärningen men de lyckades inte verbalisera hur detta i prak-
tiken påverkade deras läs- och skrivundervisning. Hade de lyckats samtala om hur dessa viktiga 
byggstenar i läsinlärningsarbetet i vardagspraktiken såg ut om jag lyckats ställa följdfrågor?

Tyvärr samtalade inte lärarna om hur de i sin undervisning arbetade för att elever skulle få läs-
flyt, vilket gör att det inte går att uttala sig om hur deras läsundervisning gestaltas och hur den på-
verkar elevers möjligheter att utveckla flyt i sin läsning. Även här ställer jag mig frågan om lärarna 
hade lyckats verbalisera hur de arbetar med att utveckla elevers läsflyt om jag hade ställt följd-
frågor?

För att kunna planera och genomföra sin läs- och skrivundervisning, var det viktigt att ta reda på 
var eleverna befann sig i sin läs- och skrivutveckling, uttryckte lärarna, men de lyckade inte tydligt 
samtala om hur detta påverkade deras läs- och skrivundervisning, vilket gör att det är svårt att uttala 
sig om hur lärares läs- och skrivundervisning gynnar elevers läs- och skrivutveckling i vardags-
arbetet. Likaså lyckades lärarna inte tydligt verbalisera hur de i sin vardag följde och dokumente-
rade elevernas läs- och skrivutveckling. Lärare uttryckte sig dock relativt konkret hur de kompen-
serade i sin läs- och skrivundervisning så att alla elever skulle få det stöd de behövde i sin läs- och 
skrivutveckling.

Eftersom lärare i samtalen inte tydligt lyckades verbalisera i så stor utsträckning hur deras före-
byggande arbete gestaltades i vardagsarbetet är det svårt att uttala sig om hur lärarnas förebyggan-
de arbete i praktiken ser ut och hur den i sin tur påverkar elevers läs- och skrivutveckling. Hade jag 
i  samtalen ställt  följdfrågor kanske lärarna i  större utsträckning hade kunnat verbalisera  hur de 
arbetade förebyggande i sin undervisning.

Betydelsen av lärares kompetens i arbetet med elevers läs- och skrivutveckling lyftes vid flera 
tillfällen i samtalen men eftersom lärarna inte lyckades verbalisera vad det innebar att ha en sådan 
kompetens och hur lärarna använde sin lärarkompetens i det vardagliga arbetet med alla elevers läs- 
och skrivutveckling, går det inte att uttala sig om hur lärares kompetens påverkar deras läs- och 
skrivundervisning, och i slutändan, elevers läs- och skrivutveckling. Jag hade kanske fått fler ut-
tömmande svar om jag ställt följdfrågor även här.
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Sammanfattande diskussion och nya frågor som väcks
Sammanfattningsvis kom samtalen i  fokusgrupperna till  största  delen att  behandla  vad  som var 
viktigt i arbetet med att utveckla elevers läs- och skrivutveckling, med fokus på elever som kan vara 
i behov av särskilt stöd i sin läs- och skrivutveckling, och i mycket liten utsträckning om hur en 
undervisning som tog hänsyn till allt det som lärarna i samtalen lyfte som viktiga aspekter i läs- och 
skrivundervisningen, verkligen gestaltade sig i vardagsarbetet. Eftersom lärare till största delen ut-
tryckte vad som var viktigt men inte lyckades verbalisera hur de konkret arbetade, är det svårt att 
uttala sig om hur lärares läs- och skrivundervisning i praktiken påverkar elevers läs- och skriv-
utveckling. 

Inom hermeneutiken ses dialogen som en viktig grundförutsättning för att kunna förstå andra och 
oss själva. Genom att försöka lära känna den andres erfarenheter har jag också lättare att förstå min 
egen värld. Det hermeneutiska kunskapsintresset syftar till att vi ska försöka förstå våra medmänni-
skor och oss själva, i ljuset av hur vår omvärld och våra levnadsbetingelser ser ut för att också kun-
na kritiskt betrakta vårt gamla vetande för att förhoppningsvis erhålla ny kunskap (Ödman 2007).

De flesta  lärare  som deltog  i  fokusgruppssamtalen  kände inte  varandra  sedan tidigare  vilket 
kanske bidrog till att flertalet lärare inte lyckades synliggöra sin tysta kunskap. Även aspekter så-
som osäkerhet, prestige, rädsla och makt kan kanske ha bidraget till att lärarna i så liten omfattning 
lyckades verbalisera sin tysta kunskap och samtala om hur deras läs- och skrivundervisning gestal-
tade sig i vardagsarbetet tillsammans med eleverna. Om varje fokusgrupp hade bestått av kolleger 
från en skola, hade de tydligare kunnat samtala om sin undervisning då?

En fråga jag ständigt återkommer till, är om lärare i samtalen hade lyckats verbalisera hur deras 
läs- och skrivundervisning mer konkret gestaltade sig i vardagsarbetet med eleverna om jag hade 
lyckats ställa följdfrågor så att de getts möjlighet att i samtalen vidareutveckla hur deras läs- och 
skrivundervisning ser ut?

I samtalen uttrycktes behov av att föra kollegiala samtal på skolan, exempelvis om arbetet med 
ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Om lärare har behov av att föra kollegiala samtal på 
skolorna för att utveckla sin läs- och skrivundervisning, hur får vi då till stånd samtal på skolorna, 
där möjligheter till utökad kunskap erhålls? 

Enligt skolverkets hemsida (2012-03-26) är kollegialt lärande en nyckelfaktor för framgångsrik 
skolutveckling. Genom att kolleger tillsammans analyserar och utvärderar sin undervisning leder det 
till ett bättre resultat hos eleverna. Det forskning visat är vikten av att långsiktighet, systematik och 
fokus i det kollegiala samtalet är det som ger god effekt (2012-03-26). Även i Skolverkets Lärportal 
för matematik (Skolverket 2012a), uttrycks det under rubriken Kollegialt lärande, professionalitet  
och medvetenhet att:

I regeringens uppdrag sägs en del om hur Matematiklyftet bör gå till. Särskilt betonas det kolle-
giala lärandet, att lärare tillsammans lär genom att samtala kring och utpröva såväl forsknings-
resultat som erfarenheter från sina och kollegors praktiska yrkesverksamhet (s1).

Regeringen gav i december 2013 skolverket i uppdrag att genomföra en fortbildning av lärare i läs- 
och skrivutveckling som ska pågå mellan åren 2014 och 2018, Läslyftet, där fokus kommer att vara 
på det kollegiala lärandet. Skolverket kommer även att ansvara för utbildningen av handledare vars 
uppgift ska vara att handleda grupper av lärare inom området läs- och skrivutveckling (Utbildnings-
departementet,  regeringsbeslut  1:9,  U2013/7215/S).  Mot  bakgrund  av  regeringens  satsning  där 
betydelsen av att utbilda handledare lyfts, funderar jag utifrån min egen roll som moderator i denna 
studie där jag kanske hade fått betydligt fler beskrivningar från lärares läs- och skrivundervisning 
om jag hade ställt följdfrågor. För de personer som ska fungera som handledare i Läslyftet kommer 
det att bli oerhört viktigt att de lyckas få till stånd kollegiala samtal, där lärare både kan och vågar 
kritiskt granska sin egen undervisning och sätta ord på den så att lärare tillsammans med kolleger 
kan vidareutveckla sin läs- och skrivundervisning i syfte att alla elever ska få möjlighet att  ut-
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vecklas så långt som möjligt i sin läs- och skrivutveckling?

Frågor som väcks:

• Om den tysta kunskapen om lärandet som lärare besitter blev synliggjord och kunde ut-
tryckas verbalt, skulle ny kunskap kunna skapas då?

• Kan reflektion som metod både själv och tillsammans med andra vara ett sätt för lärare att 
synliggöra sin tysta kunskap?

• Hur lyckas vi i så fall få till stånd kollegiala samtal där lärare både kan och vågar kritiskt 
granska sin egen undervisning och sätta ord på den så att lärare tillsammans med kollegor 
kan vidareutveckla sin läs- och skrivundervisning i syfte att alla elever ska få möjlighet att 
utvecklas så långt som möjligt i sin läs- och skrivutveckling?

Utifrån  replikationsbegreppet som handlar om huruvida resultaten från en undersökning blir den-
samma om undersökningen genomförs på nytt eller om resultaten påverkas av slumpmässiga eller 
tillfälliga betingelser, skulle det vara intressant att genomföra en ny kartläggning av svenskämnets 
läs- och skrivutveckling i den mellansvenska kommunen och ställt sig följande frågor:

• Vilka resultat hade vi fått i vår kartläggning av svenskämnets läs- och skrivutveckling om vi 
hade gjort dessa 25 observationer i andra klassrum och intervjuat 25 andra lärare?

• Vilka resultat hade vi fått om undersökningen hade genomförts nu när implementeringen av 
den nya läroplanen har pågått ytterligare några år i den mellansvenska kommunen?
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Fördjupade studier av läs- och skrivundervisning

Under vårterminen 2011 deltog du i en kartläggning av läs- och skrivundervisningen i Kommunens 
kommunala grundskolor genom att ta emot oss under en svensklektion och sedan samtala med oss 
om dina tankar kring din läs- och skrivundervisning. Ditt deltagande har betytt mycket för arbetet 
med kartläggningen och för det som blev resultatet av kartläggningen, nämligen kompetensutveck-
lingen i  svenska som genomförs  under vår-  och höstterminen 2012 där  drygt  80 svensklärare i 
kommunen deltar. 

Kartläggningen kommer  nu att  följas  upp och fördjupas  med två  olika  fokus,  nämligen lärares 
tankar om sin egen undervisning i läsförståelse och lärares uppfattning om vad som avgör om en 
elev bedöms vara i  behov av särskilt  stöd och stimulans i  sin läs- och skrivutveckling.  De två 
studierna görs i form av magisteruppsatser i ämnet pedagogik på Högskolan Dalarna. 

Vår förhoppning är att vi under höstterminen 2012 ska få möjlighet att samtala med några av er 
ytterligare en gång i  en så kallad fokusgrupp. En fokusgrupp är en kvalitativ intervjuform som 
skapar delaktighet,  där en grupp människor samlas och samtalar om ett  förutbestämt ämne till-
sammans med en neutral diskussionsledare. Gruppen bör bestå av cirka 4-6 personer och samtalet 
beräknas ta cirka två timmar.

Ditt deltagande är frivilligt. Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och data kommer att 
presenteras så att ingen enskild person kommer att kunna identifieras. 

Vi hoppas att det är många av er som liksom vi är intresserade av att samtala om läs- och skriv-
undervisning och därmed kan tänka sig att vid ett tillfälle delta i en fokusgrupp. 

Hör av er till oss senast 12 oktober om ni kan tänka er att delta.

Med vänliga hälsningar och förhoppningar om ditt deltagande,

Katarina Tegmark, Elisabeth Axelsson

mailadress mailadress
XXXXX XXXXX
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