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Abstrakt 
Syftet med denna empiriska studie är att undersöka vilka läsinlärningsmetoder som 

intervjuade pedagoger tycker underlättar undervisningen för elever i läs- och 

skrivsvårigheter. I studien undersöks dessutom vilka kompensatoriska hjälpmedel som 

pedagogerna tycker kan underlätta undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter i 

de lägre årskurserna f-3. Undersökningen genomförs med hjälp av sex kvalitativa 

intervjuer med pedagoger verksamma på tre olika skolor. Resultatet visar att pedagogerna 

använder sig av olika metoder för att ta hänsyn till elevernas behov, främst sådana som 

passar eleven och även sådant som pedagogen känner sig säker med. De 

läsinlärningsmetoder som redovisas i bakgrunden och resultatet är bland annat 

Wittingmetoden, En läsande klass, LTG, helhetsmetoden, Läsa-högt metoden och Bornholmsmetoden. 

I resultatet framkommer det att pedagogerna oftast väljer metoder efter elevens behov 

och utveckling. I resultatet visas det att de flesta pedagoger använder sig av liknande 

kompensatoriska hjälpmedel, och det är oftast det som finns på datorerna som 

exempelvis Stava Rex, Claro read och Skolstil.  Pedagogerna säger att de vill ha mer 

nivåanpassat när det gäller läromedel.  
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1 Inledning 
Under den verksamhetsförlagda utbildningen har jag tillsammans med andra pedagoger 

diskuterat och reflekterat kring elevers läs- och skrivinlärning och vilka metoder som 

fungerar bäst för alla elever. Men jag har inte upplevt någon diskussion där det 

diskuterats om läsinlärningsmetoder för elever i läs- och skrivsvårigheter, därav har mitt 

intresse för detta område växt. Det som däremot har diskuterats bland pedagoger är att 

antalet elever i läs- och skrivsvårigheter har ökat under de senaste åren. Att fördjupa mig 

inom detta område, kommer att ge mig möjligheter till mer kunskap och förståelse, samt 

förberedande inför mitt framtida yrke.  

Om en elev har lässvårigheter innebär det att personen har problem med förmågan att ta 

till sig information genom skriven text, exempel på dessa är via internetbaserad 

information, böcker, tidskrifter, läromedel och mycket annat. 1  I Sverige har 0,5-1,9 

miljoner svenskar större eller mindre svårigheter med att hantera tryckt text. Detta 

medför att varje år lämnar ungefär 5000-10000 elever grundskolan utan att kunna läsa 

och skriva tillräckligt bra.2 

Specialpedagogiska Skolmyndigheten skriver i en artikel3 att läs- och skrivsvårigheter ses 

som ett övergripande begrepp som omfattar allt som handlar om begränsningar när det 

gäller att läsa och skriva. I artikeln skrivs det vidare att det finns en gemensam faktor för 

alla personer i läs- och skrivsvårigheter och det är svårigheten att uppfatta skriven text.4 I 

artikeln nämns några orsaker som svårigheterna kan bero på. Det som tas upp är bland 

annat bristfällig undervisning, koncentrationssvårigheter, dyslexi, annat modersmål. 

Dessutom kan också andra medicinska, språkliga, sociala och emotionella faktorer 

påverka.5 

2 Bakgrund 
I följande avsnitt redovisas vad styrdokumenten och forskare säger om läs- och 

skrivinlärning, därefter ges en definition på läs- och skrivsvårigheter och kompenserade 

hjälpmedel och sist ges exempel på några läsinlärningsmetoder/arbetssätt. Delar av 

bakgrunden bygger på mitt examensarbete En systematisk litteraturstudie om olika 

läsförståelsestrategier för svenska årskurser F-3.6 

 

                                                        
1Englund, Liselott (2010), Hur stöttar man elever med dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter? (www). 
2 Inläsningstjänst AB (2015) Hämtad från, 
https://www.inlasningstjanst.se/webtext/index/id/fragor_och_svar_dyslexi.html  
3 Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) (2012)- Läs- och skrivsvårigheter/ Dyslexi (www). 
4 Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) (2012)- Läs- och skrivsvårigheter/ Dyslexi (www). 
5 Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) (2012)- Läs- och skrivsvårigheter/ Dyslexi (www). 
6 Kazi, F (2015) En systematisk litteraturstudie om olika läsförståelsestrategier för svenska årskurser F-3. Högskolan 
Dalarna.  

https://www.inlasningstjanst.se/webtext/index/id/fragor_och_svar_dyslexi.html
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2.1 Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 
I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr 11 framgår det att 

undervisningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov, vilket innebär 

att undervisningens innehåll och arbetsformer bör varieras så att de kan främja elevernas 

utveckling. Styrdokumenten anger att utgångspunkten för att främja elevernas fortsatta 

lärande och kunskapsutveckling ligger i elevernas tidigare erfarenheter, bakgrund, språk 

samt tidigare kunskaper.7 

 

I läroplanens syfte för ämnet svenska framgår det att undervisningen i ämnet svenska ska 

syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket, undervisningen ska 

ge eleverna förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk. Eleverna ska få möjlighet 

att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära genom den undervisning som 

ges. Undervisningen ska också väcka elevernas intresse för att läsa och skriva.8 

 

I kunskapskraven för ämnet svenska står det att eleverna ska använda sig av lässtrategier 

för att förstå och tolka texter, samt använda dessa lässtrategier för att anpassa läsningen 

efter textens form och innehåll.9 Det står även i läroplanens kursplan för ämnet svenska 

att pedagoger ska lära eleverna att använda sig av olika strategier för att förstå texter av 

olika slag i undervisningen. Det som dock inte framgår är vilka strategier som avses, eller 

hur undervisningen ska bedrivas. Detta ansvar lämnas över till den enskilda skolan och 

pedagogerna att planera samt genomföra.10  

 

2.2 Läs- och skrivinlärning 
Läs- och skrivinlärning är enligt Myrberg den fas individen är i utvecklingen av läs- och 

skrivförmågan, där förmågan att använda skriftspråkets grundläggande konventioner 

etableras och automatiseras, alltså blir individen ”läs- och skrivkunnig”. Myrberg hävdar 

att denna process kräver en grundläggande medvetenhet om talspråkets formegenskaper. 

Individen bör veta att talflödet representerar en följd av ord, att orden har 

formegenskaper och inte bara symboliserar fenomen, utan också att nya ord, 

ordsammansättningar och meningar kan bildas genom att använda sig av språkreglerna.11 

 

Det finns en känd modell som Tunmer & Gough hävdar att läs- och skrivförmågan 

byggs utifrån, enligt dem är modellen uppbyggd av tre komponenter. Dessa är avkodning, 

förståelse och motivation.12 Myrberg skriver att avkodning utvecklas i samband med läs- och 

                                                        
7 Skolverket Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm. S. 8  
8 Skolverket Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm. S. 223 
9 Skolverket Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm. S. 223 
10 Skolverket Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm. S. 222-223 
11 Myrberg, M. (2001). Att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter. En forskningsöversikt på uppdrag av Skolverket. 
Stockholm: Skolverket. 
12 Gough, P.B. & Tunmer, W.E. (1986). Decoding, reading, and reading disability. Remedial and 
Special Education, 7, pp. 6-10. 
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skrivinlärningen och är en teknisk färdighet13. Normalt utvecklas avkodningsförmågan 

vid 6-8 års ålder. Enligt Myrberg är svenska ett alfabetiskt skriftspråk och avkodningen 

innebär att fonemen (de minsta betydelseskiljande språkljuden) ska matchas med ett antal 

bokstavstecken. Förståelsen anser Myrberg är läsningens syfte och slutprodukt. Myrberg 

menar att läsandet och skrivandet är en delprocess där målet är att tillgodogöra sig ett 

textinnehåll. Myrberg hävdar att motivationen handlar om läsningen och textens roll i 

individens liv. Han menar att uppväxtmiljön hos barn och ungdomar har en stor 

betydelse för motivationen till läsning och skrivning. Myrberg skriver vidare att en bra 

miljö där individen har tillgång till böcker, skrivmaterial, läsarförebilder hos 

familjemedlemmar, högläsning och sång är några saker som uppmärksammar barn och 

ungdomar på läsning och skrivning i omgivningen.14 

 

Forskaren Liberg skriver att läs- och skrivinlärningen i vissa fall bara handlar om att 

’knäcka koden’, alltså att eleverna ska öva sig på att automatisera avkodningen av 

bokstavsföljder så att de bildar ord som eleverna sedan kan förstå.15 Liberg kritiserar att 

allt som gör att barnen kan utvecklas som läsare lämnas ofta åt sidan i klassrummet, hon 

skriver vidare att barnen behöver hjälp med att röra sig i texterna. Med det menar hon att 

man som läsare ska gå på djupet av texten och sammanfatta större delar av texten, 

därefter lämna texten och jämföra den med andra texter samt att kunna granska texten på 

ett kritiskt vis. Liberg menar alltså att eleven ska kunna förstå texten på ett aktivt sätt och 

även ge egna tolkningar av texter. Liberg anser att det som eleverna behöver för att 

kunna göra detta är läsförståelsestrategier som hon menar att den svenska skolan inte har 

utvecklat så mycket, och att fokus läggs på kodknäckning, som eleverna är duktiga på.16 

 

2.3 Läs- och skrivsvårigheter - begreppsbestämning 
Myrberg och Lange skriver att termen läs- och skrivsvårigheter innebär att en individ har 

någon slags svårigheter i läs- och skrivprocessen. Konsensusforskarna skriver att både 

avkodnings-/inkodningsproblem som läsförståelseproblem ses som läs- och 

skrivsvårigheter. 17  Myrberg och Lange skriver att dyslexi är en form av läs- och 

skrivsvårigheter, men att det finns många fler former av läs- och skrivsvårigheter. 

Myrberg och Lange skriver att dyslexi oftast har en språkbiologisk grund, men att det 

också kan finnas bristande förutsättningar för språklig utveckling i individens uppväxt 

eller också i skolan, och detta kan vara en bakgrund till läs- och skrivsvårigheter.18 Høien 

                                                        
13 Myrberg, M. (2001). Att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter. En forskningsöversikt på uppdrag av 
Skolverket. Stockholm: Skolverket. 
14 Myrberg, M. (2007a). Läs- och skrivsvårigheter. I Ewald, A. & Garme, B. (Red.) 
15 Liberg, C (2010) Att lära sig läsa och skriva i skolan. 
16 Liberg, C (2010) Att lära sig läsa och skriva i skolan.  
17 Myrberg, M. & Lange, A. (2006). Identifiering, diagnostik samt specialpedagogiska insatser 
för elever med läs- och skrivsvårigheter. s. 8 
18 Myrberg, M. & Lange, A. (2006). Identifiering, diagnostik samt specialpedagogiska insatser 
för elever med läs- och skrivsvårigheter.  
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och Lundberg skriver att i vissa fall kan det också handla om specifika läs- och 

skrivsvårigheter som dyslexi. 19 Adams skriver att läs- och skrivsvårigheter också kan 

handla om att en individ inte blivit medveten om orden som byggs upp av fonem, vilket 

ger svårigheter till förståelse av hur bokstav och ljud hör ihop.20 Adams menar att om en 

individ har brister i sin fonologiska medvetenhet, resulterar detta ofta i att man får 

svårigheter med avkodning och i läsflytet.21 

 

Begreppet läs- och skrivsvårigheter gäller allt som handlar om begränsningar när det 

kommer till att läsa och skriva.22 Enligt Specialpedagogiska Skolmyndigheten finns det en 

gemensam faktor som gäller alla som har läs- och skrivsvårigheter, och detta är 

svårigheten att tillgodogöra sig skriven text.23 Wengelin och Nilholm menar att om man 

har svårt att läsa, kan det innebära många olika saker. Men det man oftast tänker på är 

svårigheter med ordavkodning men det kan också innebära att eleven har svårigheter 

med läsförståelse och även svårigheter med elevens fonologiska medvetenhet.24 

 

Rygvold25 skriver att läs- och skrivsvårigheter används som ett uttryck för en elev som 

eventuellt av en eller flera anledningar inte har de kunskaper i skriftspråket som man 

förväntar sig att eleven ska ha, utifrån ålder eller årskurs som han eller hon går i. Detta 

kan bero på flera faktorer och de elever i läs- och skrivsvårigheter har också visat sig ha 

svårigheter inom andra ämnen.26  

 

Wengelin och Nilholm menar att elever i läs- och skrivsvårigheter ofta tappar 

självförtroendet och läslusten, vilket leder till att eleverna undviker läsning och inte läser 

lika mycket. Detta ger i sin tur effekten att barnen inte får upp läshastigheten, de blir inte 

bekanta med olika texttyper och utvecklar inte sitt språk i samma omfattning som andra 

elever som läser mycket. Eleverna får inte heller de ämnesmässiga kunskaper som 

behövs.27 Rygvold skriver som Wengelin och Nilholm28 att svårigheterna med skrivning 

och läsning kan förstärkas av bristande intresse och låg motivation, vilket leder till 

misslyckande i skolarbeten och inlärning. Liksom Wengelin och Nilholm, menar även 

Rygvold att dessa misslyckanden i sin tur ger effekt på elevernas egen tillit när det 

kommer till möjligheterna att lära och utvecklas, och därmed kan självbilden påverkas.29 

 

                                                        
19 Høien, T. & Lundberg, I. (1999). Dyslexi. Från teori till praktik.  
20 Adams, M. J. (1990). Beginning to read. Thinking and Learning about Print 
21 Adams, M. J. (1990). Beginning to read. Thinking and Learning about Print 
22 Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) (2012) Läs- och skrivsvårigheter/ Dyslexi (www). 
23 Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) (2012) Läs- och skrivsvårigheter/ Dyslexi (www). 
24 Wengelin, Å & Nilholm, C (2013) Att ha eller sakna verktyg- om möjligheter och svårigheter att läsa och skriva. s. 
113 
25 Rygvold, A.L. (!994) Matteustendensen. I B.E. Hagtvet, F. Herzberg & K.I. Vannebo (red): Ferdigheter i fare 
26 Rygvold, A.L. (!994) Matteustendensen. I B.E. Hagtvet, F. Herzberg & K.I. Vannebo (red): Ferdigheter i fare 
27 Wengelin, Å & Nilholm, C (2013) Att ha eller sakna verktyg- om möjligheter och svårigheter att läsa och skriva. S. 
114 
28 Wengelin, Å & Nilholm, C (2013) Att ha eller sakna verktyg- om möjligheter och svårigheter att läsa och skriva. S. 
113-114 
29 Rygvold, A.L. (!994) Matteustendensen. I B.E. Hagtvet, F. Herzberg & K.I. Vannebo (red): Ferdigheter i fare 
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När man har svårigheter att lära sig läsa eller skriva kan det innebära en början på en ond 

cirkel som hämmar skriftspråksutvecklingen och påverkar annan inlärning där läsning 

och skrivning utgör viktiga verktyg. Rygvold menar att om man har problem med att 

tillägna och använda sig av skriftspråket ska det inte enbart uppfattas som problem med 

att läsa, skriva och stava. Författarna menar vidare att även elever i läs- och 

skrivsvårigheter utvecklar sina skriftspråkliga färdigheter i takt med att de ges tillfälle till 

träning och erfarenhet.30 

 

Rygvold nämner ett antal punkter där lässvårigheter och skrivsvårigheter kan bli 

problematiskt. Med lässvårigheter kan det visa sig genom följande: 
 

 Otillräcklig identifikation av ord, det vill säga svårigheter att 

koppla samman ljud- bokstäver, få ihop bokstäver till ord, läsa 

bokstäverna i rätt ordning och problem med att läsa hela ord. 

 Läsförståelse 

 Låg läshastighet 

 

Skrivsårigheter kan visa sig genom följande sätt: 

 

 Man skriver som det låter (”genom” blir ”jenom” 

 Man utelämnar bokstäver och stavelser i ett ord (”Helene” blir 

”hlne”, ”sträva” blir ”stäa”) 

 Problem med skriftliga uttryck och med att skapa en text på egen 

hand.31 

 

2.4 Läsinlärningsmetoder och arbetssätt 
 

2.4.1 Wittingmetoden 

Wittingmetoden är en läsinlärningsmetod som kan användas på olika sätt i läs- och 

skrivinlärningssituationer, men det finns två sätt som anses vara de vanligaste sätten att 

tillämpa metoden på. Den ena är nyinlärningen och det är läs- och skrivinlärning som 

inriktar sig på nybörjare och den andra är ominlärning, som går ut på att arbeta med att 

undanröja elevers läs- och skrivsvårigheter. De olika tillämpningsområdena ser på läs- 

och skrivprocesserna med en gemensam syn och även på lärandet men det praktiska i 

arbetet skiljer sig från varandra en del eftersom förutsättningarna i målgrupperna inför 

kommande läs- och skrivarbete skiljer sig åt. I läsprocessen arbetas det med 

symbolfunktion och förståelse.32  

 

                                                        
30 Rygvold, A.L. (!994) Matteustendensen. I B.E. Hagtvet, F. Herzberg & K.I. Vannebo (red): Ferdigheter i 
fare 
31 Rygvold, A.L. (!994) Matteustendensen. I B.E. Hagtvet, F. Herzberg & K.I. Vannebo (red): Ferdigheter i 
fare 

32 Witting, Maja, (2005) Wittingmetodens idébakgrund.  
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Witting upptäckte att det var ett begränsat antal ljud och bokstäver som många läsläror 

inleds med och att detta ger en väldigt liten möjlighet till ordvariation.33 Witting menade 

att det inte går att kombinera några få bokstäver till hur många ord som helst, vilket i sin 

tur ledde till att läslärorna ofta innehöll ord som saknar motsvarighet i elevernas 

erfarenhet. 34  Witting upptäckte ännu ett problem och det var att ords olika 

tolkningsmöjligheter begränsades. Utifrån de problem som Witting upptäckte kom hon 

på att förena en systematisk färdighetsträning av avkodning med att ge eleverna en 

enorm frihet för att förstå och skapa vad de ville utifrån sin egen nivå, och genom detta 

skapades Wittingmetoden.35 

 

I Wittingmetoden finns två grundelement som anses vara viktiga, där det ena är 

elevansvaret och där menar Witting att det är elevens ansvar vad gäller skapande av anda 

för ett aktivt lärande. Witting menar vidare at det är eleven som måste förstå att lärandet 

är en inre process och därmed bör eleven lära sig ta inlärningsansvar. Det andra 

grundelementet är arbetsmaterialet. Mellan dessa två grundelement är samarbetet 

avgörande i allt praktiskt som sker i Wittingarbetet. Metoden bygger främst på att 

pedagogen har ett förtroende för att eleven fortlöpande kan träna upp förmågan att 

bedöma vad den själv kan och inte kan och även utveckla förmågan att kommunicera 

detta med pedagogen.36 

 

Wittingmetodens utgångspunkt ligger i elevens talspråk och teorin att läsprocessen består 

av två helt olika delar, nämligen en teknisk del och en förståelsedel. Dessa två delar övas 

för sig men det sker alltid parallellt. Den tekniska karaktären i Wittingmetoden kallas för 

symbolfunktionen och innebär att associera en bokstav med ett visst ljud och att läsa från 

vänster till höger med oavbruten följd. Målet med symbolfunktionsarbetet är att uppnå 

automatisering, vilket är tanken att alla elever ska klara av oavsett tid och träningsmängd. 

Förståelsen i Wittingmetoden är en dynamisk, skapande och kreativ process som pågår 

hela livet och kan alltså inte automatiseras.  37  När eleverna har övat på att känna igen 

språkljuden och de känner sig trygga med sina egna språk börjar det bearbetas och 

fokuseras ett och ett utifrån en ljudsaga. Därefter presenteras bokstaven som tillhör 

ljuden och formen lärs in. Witting säger att inlärningsgången redan är bestämd, först ska 

alla vokaler läras in och sedan ska de flesta konsonanterna läras in. När alla vokaler och 

konsonanter är inlärda påbörjas arbetet med sammanljudningen. De elever som kan läsa 

får stimulans för att utvecklas vidare. Bokstäverna c, x, z och q presenteras inte förrän 

eleverna kan läsa och stava ljudenligt och först när detta är klart för eleven introduceras 

dessa bokstäver som nämnts tidigare. Detta sker med utgångspunkt i små texter som 

eleverna får läsa, därefter ska de fundera på det lästa. 38 

                                                        
33 Witting, Maja, (2005) Wittingmetodens idébakgrund. 
34 Witting, Maja, (2005) Wittingmetodens idébakgrund. 
35 Witting, Maja, (2005) Wittingmetodens idébakgrund. 
36 Witting, Maja, (2005) Wittingmetodens idébakgrund.  
37 Witting, Maja, (2005) Wittingmetodens idébakgrund.  
38 Witting, Maja, (2005) Wittingmetodens idébakgrund. 
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2.4.2 En läsande klass 
En läsande klass är ett läsprojekt som innehåller fyra olika läsförståelsestrategier, denna 

metod syftar främst till att vända den dåliga utvecklingen av barns förmåga att förstå vad 

de läser. Genom En läsande klass vill pedagogerna uppmuntra eleverna till läsning under 

skoldagen. 

 

En läsande klass utgår ifrån fyra läsförståelsestrategier, dessa har utarbetats utifrån 

Sullivan Palinscar och Browns fyra strategier ställa hypoteser/förutspå handlingen, ställa frågor 

om den lästa texten, klargöra otydligheter och sammanfatta texten som har lästs. Utifrån dessa 

strategier gjordes en modell som kallas för RT, som står för reciprocal teaching av Oczkus. 

Konkretiseringen av de fyra strategierna gjorde av Oczkus. Hon använder modellen RT 

och introducerar denna modell med fyra lässtrategier på ett lämpligt sätt för elever, 

genom att pedagogen klär ut sig till olika rollfigurer. 39 Metoden har spridits till Sverige, 

bland annat genom Westlund.40 Hon har försvenskat denna modell och har döpt de olika 

rollfigurerna till: Spågumman Julia som ställer hypoteser och förutspår vad komma skall, 

Nicke Nyfiken som ställer frågor om texten, Fröken Detektiv som reder ut de otydligheter 

som finns och Cowboy-Jim med lasso som fångar in det viktigaste i texten.41 Oczkuz menar 

att med denna introduktion till lässtrategierna blir det lättare för eleverna att komma ihåg 

de olika strategierna. Oczkuz säger att inför varje lektion som man ska undervisa i 

lässtrategier planerar man noggrant och tar en strategi i taget, vilket hjälper eleverna att 

hänga med i undervisningen. Men Oczkus tar även upp vikten av att expertläsare brukar 

kunna växla mellan flera strategier på ett smidigt sätt. 42  

 

2.4.3 Bornholmsmodellen 
Lundberg hävdar att Bornholmsmetoden är ett program för systematiska övningar i 

fonologisk medvetenhet för förskoleklassen men numera används det också för årskurs 

ett.43 

 

Bornholmsmodellen är ett övningsmaterial som handlar om språklekar. Syftet med denna 

strategi är att genom lek träna och utveckla elevernas språkliga medvetenhet. 

Bornholmsmetoden har 5 steg som man arbetar med. Det första är att lyssna på ljud, där 

inriktar sig språklekar på att eleverna får lyssna på olika slags ljud. Man ställer frågor som 

vilka ljud man hör inne och ute, hur vissa objekt låter osv. Detta steg syftar även till att 

eleverna ska lära sig koncentrera sig på en uppgift. Det andra är rim och ramsor, där barnen 

får arbeta med ord och sånger som innehåller rim och ramsor. Det tredje ord och meningar, 

här inriktar sig språklekarna på att få eleverna att upptäcka och förstå vad meningar är, 

samt hur meningar kan delas upp i olika ord. Det fjärde är stavelser, där barnen får lyssna 

på orden och ljuden för att höra vilka bokstäver som används. Det femte är det första och 

sista ljudet och på denna punkt läggs fokus på hur orden låter i början och i slutet. Här 

                                                        
39 Oczkus, L.D. (2003) Reciprocal Teaching at Work. Strategies For Improving Reading Comprehension.  
40 Westlund, B (2009). Att undervisa i läsförståelse, lässtrategier och studieteknik. S. 192 
41 Westlund, B (2009). Att undervisa i läsförståelse, lässtrategier och studieteknik. S. 192 
42 Oczkus, L.D. (2003) Reciprocal Teaching at Work. Strategies For Improving Reading Comprehension. 
43 Lundberg, I. (2007). Bornholmsmodellen. Vägen till läsning. Språklekar i förskoleklass.  
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börjar även utvecklingen av fonem. I det femte och sjätte ingår också fonemens värld, analys 

och syntes och här presenteras lekar som får eleverna att analysera ordens fonemiska 

uppbyggnad. På detta steg får eleverna även ljuda ihop fonem till ord. Här är eleverna på 

väg mot läsning, och eleverna uppmärksammar att fonemen representeras av bokstäver, 

och därefter lär sig eleverna att utnyttja bokstävernas ljud när de identifierar skrivna 

ord.44 

 

2.5 LTG - Läsning på talets grund 
LTG metoden grundades av Ulrika Leimar och metoden utvecklades under 1970-talet. 

Metoden beskrivs mer som ett arbetssätt och går ut på att eleverna och pedagoger 

formulerar egna texter tillsammans. Leimar ville genom LTG-metoden att eleverna skulle 

använda sitt eget ordförråd.45 Leimar menade att detta arbetssätt kunde hjälpa eleverna 

att lära sig att texterna har en viss betydelse och att barnens eget tal kunde bli nedskrivet 

text.46 Det Leimar ville uppnå med denna metod var att lära eleverna att läsa genom att 

ha elevernas eget språk och deras fria skapande som grund och inte genom en ”strikt” 

läslära. 47  Det viktigaste i LTG-metoden är att elevernas egna ordförråd används i 

undervisningen för läsinlärning.48 Eftersom texterna i LTG-metoden utgår ifrån elevernas 

gemensamma upplevelser och konkreta iakttagelser, kan orden som finns i texten variera 

i svårighetsgrader.49  

 

I LTG-metoden ingår fem faser som eleverna går igenom dessa är, samtalsfasen, 

dikteringsfasen, laborationsfasen, återläsningsfasen och efterbehandlingsfasen. I den första fasen 

(samtalsfasen) samtalar elev och pedagog om saker som de upplevt för att bygga en 

grund till texten.50 I den andra fasen (dikteringsfasen) ska eleven formulera meningar. 

Detta kan göras med hjälp av föregående fas, eftersom samtalsfasen var grunden bygger 

man vidare på den i dikteringsfasen. I den tredje fasen (laborationsfasen) får eleverna 

utifrån sin egen nivå arbeta med läs- och skrivinlärning. Här läggs mycket fokus på 

pedagogen, pedagogen måste ge eleven uppgifter som är individanpassade för varje 

enskild elev. 51I den fjärde fasen (återläsningsfasen) ska eleven läsa sin egen text. Denna 

text ska därefter läsas upp för pedagog eller klasskompis. I den sista och femte fasen 

(efterbehandlingsfasen) ska eleverna börja arbeta med deras egna ord. Denna fas kan inte 

nås om inte fas fyra är färdig.52 

                                                        
44 Lundberg, I. (2007). Bornholmsmodellen. Vägen till läsning. Språklekar i förskoleklass. 
45 Leimar, Ulrika (1974) Läsning på talets grund. 
46 Leimar, Ulrika (1974) Läsning på talets grund. 
47 Leimar, Ulrika (1974) Läsning på talets grund. 
48 Leimar, Ulrika (1974) Läsning på talets grund. S. 9  
49 Leimar, Ulrika (1974) Läsning på talets grund. S. 9  
50 Leimar, Ulrika (1974) Läsning på talets grund. 
51 Leimar, Ulrika (1974) Läsning på talets grund. 
52 Leimar, Ulrika (1974) Läsning på talets grund. S. 9  
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2.6 Kompensatoriska hjälpmedel 
Föhrer och Magnusson har fått i uppgift av Hjälpmedelsinstitutet att genomföra en 

studie av kompensatoriskt stöd som finns för elever i läs- och skrivsvårigheter. 53 De har 

också gjort en empirisk studie där de har undersökt användandet av kompensatoriskt 

stöd för de elever i läs- och skrivsvårigheter. I deras undersökning har de valt att låta 

synpunkterna från lärare och elever i undersökningen ligga till grund för 

metodutvecklingen av kompensatoriska hjälpmedel.  Föhrer och Magnusson skriver att 

kompensatoriska hjälpmedel är en möjlighet som finns för elever i läs- och 

skrivsvårigheter för att klara av sin skolgång, för att de ska skaffa sig en utbildning och så 

småningom ha ett fungerande arbetsliv. 54 

 

Enligt Föhrer och Magnusson har datorer och datorbaserad teknologi börjat användas i 

undervisningen mer för elever i läs- och skrivsvårigheter. Föhrer och Magnusson skriver 

att den nya teknologin togs emot med entusiasm av många lärare och det var höga 

förväntningar på vad som skulle kunna åstadkomma för elever i läs- och skrivsvårigheter. 

Men samtidigt med denna entusiasm och dessa förväntningar, fanns även rädsla och 

skepsis till dessa nyheter. Till en början användes datorn som ett hjälpmedel för att hjälpa 

elever att öva upp bristfälliga färdigheter som den fonologiska medvetenheten, 

avkodningen och stavningen. De positiva effekterna som syntes var att eleverna blev mer 

motiverade när de fick öva på datorn, att arbetspassen blev längre och självförtroendet 

höjdes bland dessa elever. När eleverna gör något på datorn får de omedelbar respons, 

de får besked om det är rätt eller fel och eleverna kan arbeta i sin egen takt med övningar 

som passar deras nivå och är individanpassade för varje enskild elev. Inlärningen gör att 

eleverna kan ta större ansvar för sin egen inlärning. 55  

 

Utvecklingen går mer emot att använda datorer och datorbaserad teknologi som 

kompensatoriska hjälpmedel. Detta är ett sätt för en individ att undvika sina läs- och 

skrivsvårigheter och därmed kunna visa sina kunskaper och kunna utnyttja sin fulla 

intellektuella förmåga. Föhrer och Magnusson skriver vidare att det som ses som 

kompenserande hjälpmedel inte enbart riktas till teknisk avancerad utrustning, utan det 

kan även vara lågteknologiska lösningar som bandspelare, speciella penngrepp och 

läslinjaler. 56 

 

Föhrer och Magnusson och Druid Glentow 57 och även Damsby 58  menar att det är 

viktigt att man börjar användningen av de kompensatoriska hjälpmedlen så tidigt som 

                                                        
53 Föhrer, U. & Magnusson, E. (2000). Kompensatoriskt stöd vid studier för personer med betydande läs- och 
skrivsvårigheter. 
54 Föhrer, U. & Magnusson, E. (2000). Kompensatoriskt stöd vid studier för personer med betydande läs- och 
skrivsvårigheter. 
55 Föhrer, U. & Magnusson, E. (2000). Kompensatoriskt stöd vid studier för personer med betydande läs- och 
skrivsvårigheter. 
56 Föhrer, U. & Magnusson, E. (2000). Kompensatoriskt stöd vid studier för personer med betydande läs- och 
skrivsvårigheter. 
57 Druid Glentow, B. (2006) Förebygg och åtgärda läs- och skrivsvårigheter.  
58 Damsby, G. (2007) Kompensatoriska datorprogram- en dyslektikers möjlighet. En studie i samverkan med 
specialpedagoger och elever med dyslexi.  
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möjligt för elever i läs- och skrivsvårigheter. Genom att börja tidigt kan eleverna känna 

av att de kompensatoriska hjälpmedlen kompenserar deras svårigheter tidigt och kan på 

så sätt följa undervisningen på ett enklare sätt, och eleverna blir även mer motiverade till 

skolundervisningen. Föhrer och Magnusson nämner också vikten av att eleverna blir 

utbildade i datorn och dess program. De menar att eleven kan känna sig misslyckad om 

eleven inte kan använda datorn och programmen på datorn på rätt sätt, och därför anser 

Föhrer och Magnusson att eleverna bör få en utbildning i användandet av datorn för att 

den ska fungera som ett kompensatoriskt hjälpmedel. 59  Bonn skriver att 

kompensatoriska hjälpmedel är väldigt värdefulla för elevers självförtroende och för att 

eleven ska hänga med i undervisningen och bli mer delaktig. Bonn hävdar att det är 

viktigt att man har tillgång till datorer och att det är viktigt att eleverna känner sig som en 

del av undervisningen, detta för att eleverna i läs- och skrivsvårigheter inte ska känna sig 

utanför eller utpekade. Bonn menar vidare att tillgången till datorer inte endast ska vara 

åt de elever som har läs- och skrivsvårigheter utan även för de elever som inte har dessa 

problem. 60  Men Rönnåsen och Ekstedt har i sin undersökning kommit fram till att 

elever som har läs- och skrivsvårigheter inte använder datorn som ett kompensatoriskt 

hjälpmedel utan datorn används för att kunna använda färdighetstränade- och 

rättstavningsprogram. 61 

3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna empiriska studie är att undersöka vilka läsinlärningsmetoder och 

arbetssätt som underlättar undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter. Jag 

kommer även att undersöka vilka kompensatoriska hjälpmedel som används för att 

underlätta undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter i de lägre årskurserna f-3. 

Undersökningen kommer att ske genom kvalitativa intervjuer.   

 

 Vilka läsinlärningsmetoder anger lärare att de använder för att underlätta 

undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter?  

 

 Vilka kompensatoriska hjälpmedel anger lärare att det finns för att 

underlätta undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter? 

4 Tidigare forskning 
Den valda litteraturen i denna studie har främst valts ut utifrån kursens tips om litteratur, 

Alatalos (2011) doktorsavhandling, men även sökningar har gjorts i Google Scholar, 

ERIC, DiVA och Summon. Litteratur har även funnits från studentlitteraturböcker där 

jag gått till förstahandskällan och sedan sökt upp aktuell litteratur.  

                                                        
59 Föhrer, U. & Magnusson, E. (2003) Läsa och skriva fast man inte kan. Kompenserande hjälpmedel vid läs- och 
skrivsvårigheter.  
60 Bonn, S. (2006) Om kompenserande datorhjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter. Erfarenheter från ett 
grundskoleprojekt.  
61 Rönnåsen, B. & Ekstedt, C. (2006). Datorn som kompensatoriskt hjälpmedel. En studie om elevers datoranvändning 
vid bristande läs- och skrivförmåga.  
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4.1 Avkodning 
Enligt Jacobson & Svensson 62  och Rack, Snowling & Olson 63  är skolans mål i 

läsundervisningen att alla elever ska bli duktiga läsare. Det har gjort att läsundervisningen 

under skolans första år handlar om att ”knäcka koden”, vilket innebär att eleverna ska 

börja ljuda ihop ord och utifrån det utveckla läsningen. 64 Samtliga författare menar att 

bristande avkodningsförmåga är ett av hindren för lässkicklighet, och därför är det viktigt 

att elevernas avkodningsförmåga utvecklas och automatiseras.65 66 

 

Avkodningen är en lång process och det ses som en stor händelse när något barn 

upptäcker koden för skriftspråket och börjar avkoda. 67 Høien och Lundberg 68 menar att 

avkodningsförmågan följer vissa stadier eller faser, de menar vidare att en fas inte 

behöver komma före eller efter någon annan fas, utan faserna kan överlappa varandra. 
69 Faserna kallas för pseudoläsning, logografisk- visuell, alfabetisk- fonemisk och 

ortografisk- morfemisk. 70 

 

Pseudoläsning 

På denna nivå kan barn ”läsa” namn på sådant de har erfarenheter ifrån, det kan vara på 

etiketter, böcker och skyltar. Under denna nivå läser barnen av en hel bild, de läser alltså 

inte texten utan känner igen bilden. Detta gör att barnen sedan kan utforska skriftspråket 

själva innan de lär sig hur bokstäverna ser ut. Exempelvis på ett mjölkpaket står det 

mjölk, men ändrar man och skriver banan på mjölkpaketet kommer barnen fortfarande 

att läsa mjölk. 71 

 

Logografisk läsning 

Under denna nivå kan läsaren känna igen det enskilda ordet på sin form och längd, och 

det är nu de lägger mer uppmärksamhet på att skriften och läsningen rör själva ordet. 

Detta gör att orden avkodas som visuella minnesbilder för läsaren. Under denna fas har 

läsaren lärt sig att det finns ett samband mellan det skrivna ordet och ett talat ord, men 

detta gäller bara de ord som är bekanta för läsaren. Läsaren vet att det finns ett samband 

                                                        
62 Jacobson, C, Svensson, I. (2006). Om läsutveckling och dyslexi. Erfarenheter från forskning i LUK.  
63 Rack, J. P., Snowling, M. J. & Olson, R. K. (1992). The nonword reading deficit in developmental 
dyslexia: a review. Reading Research Quarterly, 27 (1), 28 – 53. 
64 Jacobson, C, Svensson, I. (2006). Om läsutveckling och dyslexi. Erfarenheter från forskning i LUK. 
65 Jacobson, C, Svensson, I. (2006). Om läsutveckling och dyslexi. Erfarenheter från forskning i LUK.  
66 Rack, J. P., Snowling, M. J. & Olson, R. K. (1992). The nonword reading deficit in developmental 
dyslexia: a review. Reading Research Quarterly, 27 (1), 28 – 53. 
67 Høien, T. & Lundberg, I. (1999). Dyslexi. Från teori till praktik. Stockholm: Natur och 
kultur. 
68 Høien, T. & Lundberg, I. (1999). Dyslexi. Från teori till praktik. Stockholm: Natur och 
kultur. 
69 Høien, T. & Lundberg, I. (1999). Dyslexi. Från teori till praktik. Stockholm: Natur och 
kultur. 
70 Høien, T. & Lundberg, I. (1999). Dyslexi. Från teori till praktik. Stockholm: Natur och 
kultur. 
71 Høien, T. & Lundberg, I. (1999). Dyslexi. Från teori till praktik. Stockholm: Natur och 
kultur. 
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men barnen har inte tillräckligt med kunskap om sambandet mellan bokstav och 

språkljud för att kunna avkoda ord som inte är bekanta. 72 

 

Alfabetisk-fonologisk läsning 

I den här fasen når barnen en ny utvecklingsnivå, där de lärt sig namnet och formen på 

bokstäverna. Barnen kan även dela upp orden i olika ljud och har insett sambandet som 

finns mellan bokstav och språkljud. I denna fas har barnen alltså ”knäckt läskoden” och 

klarar av att läsa okänd text. Läsningen är till en början långsam men med träning sker 

avkodningen allt snabbare och läsaren lyckas mer effektivt hitta mening i det lästa. I 

denna fas utnyttjar barnen sin kunskap om ljuden i talspråket för att förstå en text. 73 

 

Ortografisk läsning 

Den sista fasen i läsutvecklingen är den ortografiska läsningen, här har läsaren börjat 

registrera större delar av orden och inte enbart bokstäverna. I denna fas har läsaren byggt 

upp kunskap om ortografiska identiteter. Detta kan handla om bland annat böjningar, 

förstavelser och ord som är delar av sammansatta ord. Här är avkodningen 

automatiserad, vilket innebär att läsaren inte medvetet analyserar de enskilda delarna av 

ett ord. Automatiserad avkodning hjälper läsaren att skapa förståelse och tolka budskapet 

i texten.74 

 

Høien och Lundberg hävdar att om läraren ska kunna stötta en elev i 

avkodningsprocessen, är det viktigt att läraren har kännedom om de olika faserna och vet 

hur hon kan fortsätta eleven framåt i utvecklingen.75 

 

4.2 Läsflyt 
I följande avsnitt utgår texten från forskningssammanställning i Alatalos 

doktorsavhandling. 76 Enligt Kuhn är läsflytet den grundläggande komponent som 

möjliggör läsförståelseförmågan.77 Kuhn menar att läsflytet inte enbart handlar om att 

läsa med god hastighet, utan involverar även ytterligare två element. Dessa två är att 

känna igen ord rätt och att läsa med lämpligt prosodimönster. Prosodimönster innebär 

alltså betoningen (tonfallet), ljudlägen och fraseringen (uttryckssättet) på ord och 

bokstäver.  Kuhn menar att när dessa förmågor samspelar då handlar det om läsflyt. 78 79 

                                                        
72 Høien, T. & Lundberg, I. (1999). Dyslexi. Från teori till praktik. Stockholm: Natur och 
kultur. 
73 Høien, T. & Lundberg, I. (1999). Dyslexi. Från teori till praktik.  
74 Høien, T. & Lundberg, I. (1999). Dyslexi. Från teori till praktik.  
75 Høien, T. & Lundberg, I. (1999). Dyslexi. Från teori till praktik.  
76 Alatalo, T. (2011). Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3: om lärares möjligheter och hinder. 
77 Kuhn, M. R. (2005). A comparative study of small group fluency instruction. Reading Psychology, 26, 127-
146. 
78 Kuhn, M. R. (2005). A comparative study of small group fluency instruction. Reading Psychology, 26, 127-
146. 
79 Kuhn, M. R., & Stahl, S. (2003). Fluency: A review of developmental and remedial strategies. The Journal 
of Educational Psychology, 95, 1–19. 
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4.3 Läsförståelse  
Paris och Hamilton skriver att läsförståelsen handlar om att läsaren förstår orden, kan 

koppla ihop texten med tidigare kunskaper och att konstruera och förhandla om 

betydelsen i en interaktiv process. 80  National Reading Panel utvärderade befintlig 

forskning och evidens för att hitta de bästa sätten att lära barn att läsa. 81  National 

Reading Panel tillsattes till utredningen av Department of Education (ED) i USA. I 

rapporten som National Reading Panel har skrivit framgår det att forskning visat att det 

finns tre viktiga områden som behöver beaktas för att elever ska utveckla läsförståelse. 

Dessa områden är ordförråd, läsförståelsestrategier och pedagogens kunskaper om 

läsinlärning.82 Kuhn och Stahl skriver att mängden läsning är bra för läsförmågan och 

läsningen spelar även en stor roll för elevernas totala prestationer.83 

 

4.3.1 Läsförståelsestrategier 
I rapporten som National Reading Panel skrivit står det att läsförståelsestrategier kan 

handla om att samtala om och kring en läst text, att ställa och besvara frågor om textens 

innehåll, och att sammanfatta innehållet i texten.84 För att öka läsförståelsen kan eleverna 

medvetet använda sig av en läsförståelsestrategi, och exempelvis ställa frågor kring 

texten. Detta ska i sin tur öka läsförståelsen hos eleven. Om eleven kan använda sig av 

flera strategier ökar detta läsförståelsen ännu mer.85 Det är viktigt att eleverna lär sig vilka 

strategier de kan använda, hur de ska användas och varför just de valda strategierna är 

användbara, detta är viktigt för att eleverna ska bli självständiga läsare. Det är speciellt 

viktigt för elever som har lässvårigheter att få veta vilka strategier som ska användas för 

att skapa förståelse.86 

 

Enligt Ivar Bråten är läsförståelsestrategier mentala aktiviteter som läsaren väljer att sätta 

i handling för att tillägna sig, organisera, fördjupa och ta emot information från en text. 
87Han skriver vidare att läsförståelsestrategier även används för att läsaren ska övervaka 

och styra över sin egen textförståelse. 88  Michael Tengberg definierar 

läsförståelsestrategier ungefär som Bråten. Tengberg menar att läsförståelsestrategier är 

                                                        
80 Paris, S. G. & Hamilton, E. E. (2009). The development of Children’s reading comprehension. I Israel, 
S. E. & Duffy, B. G. (Eds.), Handbook of Research on reading comprehension, (s. 32-53). 
81 National Reading Panel, NRP. (2000). Report of the National Reading Panel: Teaching Children to Read: 
An Evidence Based Assessment of the Scientific Research Literature on Reading and its Implications for Reading 
Instruction. Reports of the subgroups. 
82 National Reading Panel, NRP. (2000). Report of the National Reading Panel: Teaching Children to Read: An 
Evidence Based Assessment of the Scientific Research Literature on Reading and its Implications for Reading Instruction. 
Reports of the subgroups.  
83 Kuhn, M. R., & Stahl, S. (2003). Fluency: A review of developmental and remedial strategies. The Journal 
of Educational Psychology, 95, 1–19. 
84 National Reading Panel, NRP. (2000). Report of the National Reading Panel: Teaching Children to Read: An 
Evidence Based Assessment of the Scientific Research Literature on Reading and its Implications for Reading Instruction. 
Reports of the subgroups.  
85 Pressley, M., Wharton-McDonald, R., Mistretta-Hampston, J. M. & Echevarria, M. (1998b). Literacy 
instruction in 10 fourth- and fifth-grade classrooms in upstate  
86 Gersten, R., Fuchs, L. S., Williams, J. P., & Baker, S. (2001). Teaching reading comprehension strategies 
to students with learning disabilities: A review of research. Review of Educational Research, 71, 279–320. 
87 Bråten, I. (1994b) Skriftspråkets psykologi. Om förholdet mellom lesing og skriving. 
88 Bråten, I. (1994b) Skriftspråkets psykologi. Om förholdet mellom lesing og skriving. 
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en viktig del för elevers utveckling i läsförståelse. Eftersom eleverna lär sig förstå olika 

texter med hjälp av läsförståelsestrategier, och när eleverna kan använda sig av olika 

läsförståelsestrategier hjälper det dem i läsutvecklingen.89 

 

Bråten har valt att dela in begreppet läsförståelsestrategier i fyra huvudkategorier. Den 

första är minnestrategier, som Bråten hävdar är den enklaste och ytligaste typen av 

läsförståelsestrategi. Denna strategi används för att repetera eller upprepa information 

som finns i texten. Den andra strategin som Bråten har med är struktureringsstrategin, som 

används för att sätta samman, gruppera eller ordna informationen som presenteras i 

texten. Den tredje strategin är elaboreringsstrategin som används för att göra texten mer 

meningsfull genom att läsaren fördjupar sig, bearbetar texten och berikar den nya 

informationen utifrån läsaren tidigare kunskaper. Den sista och fjärde strategin är 

övervakningsstrategin, som används för att läsaren ska kontrollera och bedöma sin egen 

förståelse under läsningen. 90 Bråten hävdar att kopplingen för att få en bättre förståelse 

av läsningen främst är genom användningen av djupa läsförståelsestrategier. 91 

 

4.3.2 Ordförråd 
Från början möter barnet den skrivna textens ord med hjälp av ordförrådet i sitt talspråk, 

talspråket bildar en grund för skriftspråket. Därför är det viktigt och har stor betydelse 

att barn bygger upp sitt ordförråd i tidig ålder och att utvecklingen fortsätter. Enligt 

studier visas en stark och entydig koppling mellan läsförståelse och ordförråd. 92 

Stanovich hävdar att ordförrådet medverkar till läsförståelse 93  och ordförrådet ökar 

genom läsning.94  

 

4.3.3 Motivation 
Morgan och Fuchs skriver att det finns två faktorer som medverkar utvecklingen av att 

känna igen ord, läsflyt och läsförståelsen, samt ger ökat ordförråd.95 Enligt Morgan och 

Fuchs är den enda faktorn frekvent läsning, och den andra faktorn är motivation. De 

menar att duktiga läsare oftast har god motivation att läsa medan svaga läsare har mindre 

motivation. Enligt studier har det visats att läsning ger färdighet och färdighet ger 

läsning, det är som en god cirkel beskriver Morgan och Fuchs det som. I studier har det 

                                                        
89 Michael Tengberg- Lässtrategier ingen självklar undermedicin.  
90 Bråten, I. (1994b) Skriftspråkets psykologi. Om förholdet mellom lesing og skriving. 
91 Bråten, I. (1994b) Skriftspråkets psykologi. Om förholdet mellom lesing og skriving. 
92 Cunningham, A. E. & Stanovich, K. E. (1998). What reading does for the mind. American Educator 22, (1-2), 8-
15. 
93 Stanovich, K. E. (1986). Matthew effects in reading. Some consequences of individual differences in the 
acquisition of literacy. Reading Research Quarterly, 21 (4), 360-407. 
94 Cunningham, A. E. & Stanovich, K. E. (1998). What reading does for the mind. American Educator 22, (1-
2), 8-15. 
95 Morgan, P. & Fuchs, D. (2009). Is there a bidirectional relationship between children's reading skills and 

reading motivation? Exceptional Children, 73, (2), 165-183. 
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även framgått att barn som är väldigt motiverade till läsning läser tre gånger så mycket 

utanför skolan än de barn som är i motsvarande ålder men mindre motiverade.96 

5 Teoretisk anknytning 
I följande avsnitt beskrivs arbetets teoretiska utgångspunkter, dvs. den sociokulturella 

teorin om lärande. Arbetets resultat kommer att analyseras och diskuteras utifrån dessa 

perspektiv och teorier.  

 

Grunden till det sociokulturella perspektivet kommer ifrån Lev Vygotskij, och hans 

tankar om lärande och utveckling.97 En utav utgångspunkterna för det sociokulturella 

perspektivet är bland annat att människan utvecklas ständigt och att kunskaper och 

färdigheter utvecklas i sociala praktiker. 98 Säljö skriver att språket har fått en speciell 

betydelse inom denna teori och ses som det redskap eller verktyg som människor 

använder för att förstå omvärlden. 99 Vidare menar Säljö att språket är en rik komponent 

för att vi ska kunna skapa och kommunicera kunskap, och därmed kunna dela 

erfarenheter med andra människor. Utifrån den sociokulturella synvinkeln utvecklar man 

kunskaper och färdigheter genom att man har en interaktion med andra människor, och 

därför kan kommunikationen ses som något helt avgörande. 100  I det sociokulturella 

perspektivet är människan ständigt i olika utvecklingszoner där Vygotskji menar att 

människan tar till sig och approprierar kunskaper från olika situationer och 

erfarenheter. 101  Ett välbekant begrepp i Vygotskjis arbeten är den närmaste 

utvecklingszonen, the Zone of Proximal Development. Detta begrepp hänger ihop med 

hur Vygotskji uppfattar lärande och utveckling som pågående processer. Människans 

utvecklingszon bör bygga på den kunskap som redan finns och genom den kunskapen 

skaffa sig ny kunskap genom erfarenheter eller olika situationer.102 Utvecklingszonen är 

enligt Vygotskji den zon där människor kan vara känsliga för instruktioner och 

förklaringar. Men att det är i denna situation som läraren kan vara till hjälp och vägleda 

eleven på ett bra sätt. 103  

6 Metod 
I följande avsnitt redovisas arbetets metod och tillvägagångssätt. I avsnittet behandlas 

den kvalitativa metoden, den halvstrukturerade forskningsintervjun, urvalet och 

genomförandet.  Metodavsnittet behandlar även etiskt ställningstagande kring arbetet, 

arbetets validitet och reliabilitet samt analys av resultatet.  

 

                                                        
96 Morgan, P. & Fuchs, D. (2009). Is there a bidirectional relationship between children's reading skills and 

reading motivation? Exceptional Children, 73, (2), 165-183. 
97 Säljö (2010) Den lärande människan – teoretiska traditioner.  s. 183-191 
98 Säljö (2010) Den lärande människan – teoretiska traditioner.  s. 183-191 
99 Säljö (2014) Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. s. 20-35 
100 Säljö (2014) Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv.  s. 182 
101 Säljö (2014) Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv.  s. 191 
102 Säljö (2014) Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv.  s. 192 
103 Säljö (2014) Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv.  s. 191 
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6.1 Min förförståelse  
Under dessa fyra år på grundlärarprogrammet har jag haft möjlighet att bygga upp 

erfarenheter av lärararbetet, främst genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), 

men också genom lärarvikariat. Min förförståelse om olika läsinlärningsmetoder och 

arbetssätt är förhållandevis liten. Det jag har sett utifrån mina erfarenheter är att 

arbetssätten bör varieras dels för att eleverna inte ska tröttna och för att jag som pedagog 

ska få nya erfarenheter. Men den förförståelse som jag har är mer för den allmänna 

klassen och inte för elever i läs- och skrivsvårigheter. Men under mina VFU perioder har 

jag sett ett antal metoder och arbetssätt användas och även jag har fått pröva metoder.  

 

6.2 Kvalitativ metod  
Eliasson skriver att kvalitativa metoder passar bäst när undersökningen ska gå på djupet 

och undersöka hur ett begränsat antal informanter upplever ett visst ämne eller 

område. 104  Kvantitativa metoder däremot används för att visa hur ett stort antal 

informanter ställer sig till ett visst ämne eller område. 105 Denna uppsats har metoden en 

kvalitativ ansats och riktar in sig på intervjuer som undersökningsmetod för empiri. 

Enligt Kvale och Brinkmann har en kvalitativ forskningsintervju avsikt att försöka förstå 

forskningsområden utifrån informanternas synvinkel och erfarenheter. 106  Eliasson 

skriver vidare att när en undersökning har forskningsintervju som metod ställs inga större 

krav på att generalisera informationen som informanterna ger. 107 Denna metod valdes 

för att jag har som avsikt att gå på djupet med svaren som informanterna delat med sig 

av i undersökningen, dessutom anser jag att generaliseringen inte är en viktig faktor att 

uppfylla i detta undersökningssyfte. Viktigt för mig är att enligt syfte och frågeställningar 

försöka ta reda på hur de utvalda ställer sig till det undersökningsområde jag har valt.  

 

6.3 Metodansats 
Grundad teori är en metodansats som lämpar sig när forskaren önskar utgå från ett 

empiriskt material istället för en teori.108 Metodansatsen grundad teori intresserar sig för 

sociala händelser och interaktioner. Fejes och Thornberg hävdar att den grundade teorin 

används för att kunna utarbeta teoretiska modeller som grundar sig på data. 109 

Utgångspunkten inom grundad teori och det centrala i metodansatsen är informanternas 

perspektiv och deras handlingar. Detta innebär att forskaren förutsättningslöst försöker 

förstå deras sätt att se på saker utan att för den skull behöva anse detsamma. Fejes och 

Thornberg menar att i ett arbete med en studie ska forskaren koncentrera sig på att 

utveckla sina kunskaper om att analysera informanternas åsikter i frågan.110 Jag har valt 

att använda grundad teori i denna studie för att jag ville utgå ifrån informanternas 

                                                        
104 Eliasson, A (2013) Kvantitativ metod från början. S. 21 
105 Eliasson, A (2013) Kvantitativ metod från början. S. 21 
106 Kvale, Brinkmann (2009)  Den kvalitativa forskningsintervjun.s. 17 

107 Eliasson, A (2013) Kvantitativ metod från början. S. 31 
108 Fejes, A och Thornberg, R (red) (2015) Handbok i kvalitativ analys, s. 44 
109 Fejes, A och Thornberg, R (red) (2015) Handbok i kvalitativ analys, s. 44 
110 Fejes, A och Thornberg, R (red) (2015) Handbok i kvalitativ analys, s.47 
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erfarenheter. I den grundade teorin är det samlade datamaterialet till en början öppet och 

inte påverkat av förutfattade meningar eller teorier, men när man analyserar det samlade 

materialet växer teoretiska idéer fram och kan påverka det fortsatta urvalet.111 Detta gör 

att urvalet och det insamlade materialet kan bli påverkade av tankar som kommit fram, 

eftersom materialet bryts ned och jämförs med olika teoretiska idéer. 112  Syftet med 

arbetet är att undersöka vilka läsinlärningsmetoder informanter anser kan underlätta 

undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter, vilket gör att grundad teori passar 

bra eftersom jag har en preliminär undran över varför de valda informanterna tycker och 

tänker som de gör. I grundad teori inleder man utifrån ett perspektiv och har ett fokus 

inom ett visst område. Därefter växer teorier fram utifrån analyser som görs av samlat 

material.113 Jag kommer främst att använda mig av den grundade teorin i analysarbetet.  

Den grundade teorin utgår alltså ifrån de empiriska data och inte från kategorier eller 

begrepp som finns sedan tidigare.  

 

6.4 Halvstrukturerade forskningsintervjuer 
Kvale och Brinkmann skriver att det finns flera olika former av forskningsintervjuer, 

bland annat nämner de den ostrukturerade, halvstrukturerade och den strukturerade 

intervjun. Kvale och Brinkmann skriver vidare att det inte finns några standardiserade 

regler eller tillvägagångssätt som en intervju måste ske på, men författarna menar att vissa 

intervjutyper kan ha vissa rekommenderade angreppssätt.114 Den intervjutyp som använts 

i denna undersökning är den halvstrukturerade intervjun, som innebär att intervjuerna tar 

avstamp i ett antal frågor men är organiserade utifrån en friare struktur. 115 De frågor som 

finns i intervjuunderlaget är formulerade efter undersökningens syfte och frågeställning 

(se bilaga 1). Intervjuerna gav rum för följdfrågor och sidospår om det uppkom intresse 

för det under tiden. 116 Under intervjuerna kunde även informanten förtydliga eller 

utveckla vissa svar. 117 Kvale och Brinkmann rekommenderar att hålla intervjufrågorna 

korta som gör att frågorna blir enkla att först, vilket jag har haft i åtanke när frågorna har 

formulerats. 118   Författarna skriver att den kunskap som kommer ur en kvalitativ 

forskningsintervju är kunskap som produceras i ett socialt samspel mellan dem som 

medverkar, både bredden och kvaliteten på kunskapen blir starkt beroende av 

intervjuarens skicklighet i intervjuutförandet och även intervjuarens kunskaper inom 

området som undersöks. 119  

 

                                                        
111 Fejes, A och Thornberg, R (red) (2015) Handbok i kvalitativ analys, s.47 
112 Fejes, A och Thornberg, R (red) (2015) Handbok i kvalitativ analys, s.47 
113 Fejes, A och Thornberg, R (red) (2015) Handbok i kvalitativ analys, s.47 
114 Kvale, Brinkmann (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun.s s. 115 
115 Kvale, Brinkmann (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun.s s.165 
116 Kvale, Brinkmann (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun.s s. 87 
117 Kvale, Brinkmann (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun.s s. 87 
118 Kvale, Brinkmann (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun.s. 151 
119Kvale, Brinkmann (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun.s. 98 
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6.5 Urval 
Eftersom studien riktar sig in på årskurserna f-3 (förskoleklassen, årkurs 1, 2 och 3) 

baserades urvalet först och främst på klasslärare som undervisar i årskurserna f-3 och 

med tanke på syfte och frågeställningar valdes lärare som undervisar i svenska. 

Undersökningens grund lägger fokus på elever i läs- och skrivsvårigheter vilket gjorde att 

jag ville intervjua specialpedagoger till studien. Men det är pedagogernas åsikter som är 

viktiga för studien, det är deras läsinlärningsmetoder som jag vill ta reda på genom 

undersökningen. Ett mejl skickades ut till tolv rektorer i en kommun, men det kom ingen 

respons tillbaka. Då gjordes valet att skicka ut mejl till två kommuners lärare som 

undervisar i svenska, och specialpedagogik, och då skickades ett mejl ut till 48 pedagoger. 

Även där var det dålig respons tillbaka när det gällde intervjuer. Sex pedagoger ställde 

upp, varav en är specialpedagog.  

 

6.6 Genomförande 
När denna kurs startades kontaktades rektorer, specialpedagoger och pedagoger på 15 

olika skolor i Falu kommun via mejl. 48 pedagoger, varav 12 specialpedagoger och 26 

rektorer/biträdande rektorer/ rektorsassistenter kontaktades i en kommun. I mejlet 

beskrevs undersökningen och undersökningens syfte. Av dem som kontaktades skedde 

en intervju med sex pedagoger. Intervjuerna genomfördes vid sex olika tillfällen. Fyra av 

pedagogerna ville inte bli inspelade, vilket togs hänsyn till och därför antecknades svaren 

som gavs, två informanter ville bli inspelade. Intervjuerna började med ett kort samtal 

om bakgrundsinformation till informanterna och sedan följde den halvstrukturerade 

intervjun. Kontrollfrågor samt följdfrågor ställdes vart eftersom det kom svar, så att jag 

kunde se om jag hade förstått rätt och även gå djupare på svaren genom följdfrågorna. 

De informanter som ställde upp visade hänsyn och pausade under samtalen så att jag 

kunde anteckna färdigt och få med allt som sades. Platserna för intervjuerna varierade 

beroende på de lokaler som fanns tillgängliga: fyra intervjuer genomfördes i klassrum, 

den femte intervjun i personalrummet och den sjätte i pedagogens hem. Intervjuerna tog 

olika lång tid, men den längsta intervjun var 1 timme och 13 minuter och den kortaste 

var ungefär 45 minuter.  

 

6.7 Etiska aspekter 
De etiska aspekterna (Informations- samtycke-, konfidentialitet och nyttjandekravet)har 

präglat mina val av litteratur, förberedelser, genomförande samt bearbetning av 

intervjuer. Kvale och Brinkmann menar att de etiska aspekterna måste prägla hela arbetet 

från början till slut och inte enbart undersökningssituationen, som i detta fall är 

intervjusituationen. 120 I litteraturvalen har jag försökt att välja studier och böcker där de 

tagit hänsyn till etiska överväganden och där de etiska aspekterna har beskrivits kortfattat 

av författaren.  

 

                                                        
120 Kvale, Brinkmann (2009) - Den kvalitativa forskningsintervjun.s. 78 
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Vetenskapsrådet hävdar att det finns fyra principer som är viktiga för att kunna 

säkerställa att en undersökning är etiskt försvarbar. Vetenskapsrådet skriver att dessa är, 

informations- samtycke-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. 121  I denna studie har 

dessa principer tagits hänsyn till.  

 

Informationskravet uppfylldes när respondenterna fick veta syftet med undersökningen. 

Innan undersökningen gjordes skickades ett informationsbrev ut till rektorer, 

specialpedagoger och pedagoger där det framgick varför undersökningen görs, i vilket 

syfte den görs och hur den ska göras. Informanterna fick information om studien, sitt 

eget deltagande och även information om vart de skulle vända sig om de hade frågor eller 

funderingar. När informationsbrevet skulle skrivas, togs stöd ifrån Kvale och 

Brinkmanns förslag på frågor kring etiska aspekter som man bör ha i åtanke och ställa sig 

själv samt sin undersökning. De frågor som Kvale och Brinkmann tog upp handlar bland 

annat om samtycke till intervju, hur mycket som ska avslöjas om undersökningen innan 

intervjun, vilka som ska ge detta samtycke (som i detta fall var rektorer och 

intervjupersonerna själva), hur informanterna skulle vara anonyma samt vilka som har 

och kommer få tillgång till materialet som samlas in efter intervjuerna. 122  

 

Konfidentialitetskravet innebär att respondenterna är anonymiserade och att man ser till 

att de uppgifter som lämnades behandlades på ett etiskt sätt, vilket innebar att ingen 

utomstående kunde få tag på uppgifterna som lämnats. För att skydda informanternas 

identitet och även skolorna under arbetet gjordes valet att använda fiktiva namn, vilket 

gör att deras namn skyddas och individerna samt skolorna anonymiseras.   

 

Nyttjandekravet innebär att materialet enbart används i forskningssyfte.123 Informanterna 

fick också information om att det inspelade materialet och anteckningar som gjordes 

under intervjun ska förstöras så snart uppsatsen är godkänd och klar. Kvale och 

Brinkmann menar att denna information försäkrar informanterna om att deras 

deltagande och identitet inte kommer att avslöjas i undersökningen. I arbetet och i 

undersökningen har studierna och resultaten framställts på ett korrekt sätt och inte 

förfalskats. 

 

En etisk aspekt är intervjusituationen där det gäller för forskaren att överväga hur 

intervjun kommer att påverka informanten. Jag har försökt att ge en tydlig bild av 

undersökningens syfte och om själva undersökningen innan intervjun kom till stånd, och 

även försökt hitta miljöer där vi varit ostörda. Jag har under intervjun ställt kontrollfrågor 

för att se att jag förstått deras svar korrekt genom att sammanfatta deras svar kortfattat 

och sedan ställt frågan om jag förstått personen korrekt. I arbetet har jag kontrollerat och 

säkerställt att alla informanter är anonyma i undersökningen, vilket har kontrollerats 

genom att arbetet har lästs igenom upprepade gånger. 124 Kvale och Brinkmann menar 

också att det är forskarens roll och moraliska engagemang som har en stor betydelse. De 

                                                        
121 Vetenskapsrådet 1990, s. 6 
122 Kvale, Brinkmann (2009) - Den kvalitativa forskningsintervjun.s. 85 
123 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2002 
124 Kvale, Brinkmann (2009) - Den kvalitativa forskningsintervjun.s. 79 
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menar att forskaren bör nå en god vetenskaplig kvalitet i så hög grad som möjligt. Detta 

innebär att allt som publicerats ska vara så korrekt som möjligt. 125 

 
 
 
6.8 Validitet och reliabilitet 
I grund och botten handlar reliabiliteten om att undersökningen är pålitlig 126. Reliabilitet 

innebär att den undersökning som gjorts i studien ska kunna göras om av någon annan 

och personen som gör om detta ska få samma resultat som i studien. Detta ska kunna 

göras för att undersökningen ska klassas som tillförlitlig. 127 Det gäller också att behandla 

den information och kunskap som finns i undersökningen korrekt för att den goda 

reliabiliteten ska uppnås. 128  Eliasson skriver att vid kvalitativa undersökningar är det 

viktigt att informanterna inte missförstår informationen som ges ut, och det ligger i 

intervjuarens ansvar att kontrollera detta. 129 Denna undersökning har haft avsikten att 

stärka reliabiliteten bland annat genom att i intervjuerna används förbestämda, fasta 

frågor men därefter följer även följdfrågor. Metoden är noggrant beskriven så att läsaren 

kan följa de olika stegen. Brinkmann och Kvale tar upp ett begrepp som heter 

självkorrigerande intervju, vilket innebär att man kan sammanfatta informanternas svar och 

sedan kontrollera med dem om man uppfattat svaren korrekt. 130  Detta har jag tagit 

hänsyn till. Eliasson menar att detta är ett bra sätt att använda för att undvika osäkerhet 

och för att säkra reliabiliteten. 131  Kvale och Brinkmann beskriver validitet som giltighet, 

och menar att det innebär att undersökningen har mätt det som ska mätas. 132 Det gäller 

att tidigt kontrollera om informationen som man samlat in är giltig för undersökningens 

syfte. Kvale och Brinkmann menar att valideringen ska ske genom hela 

undersökningsprocessen. 133 Detta har funnits i åtanke när intervjufrågorna har skrivits, 

då de utgått ifrån undersökningens syfte och frågeställning. Vidare har 

undersökningsprocessen utgått från att vara lika vad gäller intervjuerna. Ovan har det 

framgått vilka åtgärder som gjorts för att få så valid information som möjligt.  
 

6.9 Analys av resultat 
En vetenskaplig analys innebär att det undersökta materialet bryts ned i mindre delar och 

att delarna därefter analyseras var för sig. Efter detta sätts delarna ihop igen och då bildas 

en ny helhet. 134 I detta arbete har en sådan analys gjorts med materialet som samlats in, 

och arbetets analys utgår ifrån en så kallad innehållsanalys. Enligt Larsen är syftet med 

                                                        
125 Kvale, Brinkmann (2009) - Den kvalitativa forskningsintervjun.s. 91 
126 Eliasson, A (2013)- Kvantitativ metod från början s. 14 
127 Larsen, A K (2009). Metod helt enkelt. S. 103 
128 Larsen, A K (2009). Metod helt enkelt. S. 81 
129 Eliasson, A (2013)- Kvantitativ metod från början s. 15 
130 Kvale, Brinkmann (2009) - Den kvalitativa forskningsintervjun s. 212 
131 Eliasson, A (2013)- Kvantitativ metod från början s. 15 
132 Kvale, Brinkmann (2009) - Den kvalitativa forskningsintervjun s. 264 
133 Kvale, Brinkmann (2009) - Den kvalitativa forskningsintervjun. S. 268 
134 Eriksson Barajas m.fl (2013) Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap : värdering, analys s. 163 



21 

sådana analyser att hitta mönster eller samband och identifiera likheter och skillnader i 

materialet. 135 

 

Eftersom två intervjuer blev inspelade och fyra intervjuer antecknades, var det första 

steget i resultatbearbetningen att transkribera inspelningarna från intervjun. Därigenom 

ändrades kunskapen från ett talat språk till ett skrivet språk. 136 Kvale och Brinkmann 

skriver att det man väljer ut att transkribera beror på syftet man har med 

undersökningen, samt de resurser och den tid man har. 137  De två intervjuerna som 

genomfördes och spelades in var ganska långa och därför valde jag ut det som var 

viktigast eftersom allt inte kändes relevant till undersökningen. Läten som ”mm” och 

hummanden, skratt och småprat uteslöts, och språket skrevs ned mer formellt än det 

talade språket för att få en mer skriftspråklig text.  Steg två i analysarbetet handlar om att 

hitta mönster och jämföra, som också är en viktig punkt i den grundade teorin. Larsen 

menar att man ska kunna hitta mönster i svaren. 138  

 

Vad gäller de intervjuer som antecknades lästes data igenom noga. Markeringar gjordes 

om viktig information, utöver svaren fanns även mindre anteckningar som påminnelser 

till svaret vilket lästes igenom. Därefter fortsatte jag på samma sätt som med de andra två 

intervjuerna. Jag läste igenom intervjuerna och letade efter mönster, jämförde och delade 

upp innehållet i mindre delar för att sedan sätta ihop till nya delar och bilda en ny helhet. 

När jag valde bort sådant som inte kändes relevant för studien medförde det att endast 

information som verkade relevant för undersökningens syfte var kvar. I steg två 

genomfördes en kodning av materialet, och det innebär att informanternas svar 

sammanfattades i kortare formuleringar så att det blev mer lätthanterligt. 139 Därefter 

gjordes jämförelser av de olika informanternas svar på de olika frågorna. Enligt Larsen 

kan man använda tabeller för att tydliggöra och göra det enkelt att jämföra de olika 

svaren. Namn och frågor skrev i tabellen och därefter det som kommit fram efter 

bearbetningen av svaren. 140 Jag har valt att inte redovisa tabellen eftersom processen 

beskrivits ingående i texten.141 I det tredje steget granskades alla koder från tabellen och 

därefter skapades nya kategorier. Kategorierna är, att se eleven i första hand och det kollegiala 

lärandet. Det datamaterial som sedan var reducerat samlades i dessa kategorier, men i en 

ny tabell som skulle bilda det slutliga steget i analysen. I den fjärde och sista delen 

granskades materialet och mönster i informanternas svar skiljdes åt.  

 

6.10 Bakgrundsinformation om respondenterna 
Intervjun skedde med fyra olika pedagoger, varav en är specialpedagog. 

 

Lärare 1 - Margareta 

                                                        
135 Larsen (2009) Metod helt enkelt s. 101 
136 Kvale & Brinkmann (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun s. 194 
137 Kvale & Brinkmann (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun s. 196 
138 Larsen (2009) Metod helt enkelt s. 104 
139 Kvale och Brinkmann (2014)Den kvalitativa forskningsintervjun s. 241, 246 
140 Larsen (2009) Metod helt enkelt s. 101 
141 Larsen (2009) Metod helt enkelt s. 97 
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Lärare 1 har varit verksam i läraryrket i 43 år och har jobbat heltid alla år. Hon är 

utbildad lågstadielärare och har gått på högskolan.  

 

Lärare 2 - Lisa 

Lärare 2 har varit verksam i 20 år, och är utbildad inom ämnena svenska och so. Hon har 

en utbildning för årskurserna 4-9. Lärare 2 har även läst några kurser inom 

specialpedagogik.  

 

Lärare 3 - Caroline 

Lärare 3 har varit verksam i 13 år som klasslärare, där hon är utbildad för f-6, och 5 år 

som specialpedagog.  

 

Lärare 4 - Eva 

Lärare 4 har varit verksam i 9 år, och har en f-6 utbildning som hon har läst på högskola.  

 

Lärare 5- Ulla 

Lärare 5 har varit verksam lärare i 14 år, och har en lågstadieutbildning som hon läst på 

högskola.  

 

Lärare 6- Malin 

Lärare 6 har varit verksam i 3 år och har en f-6 utbildning som hon studerat på högskola.  

 

De namn som tilldelats respondenterna finns för att göra resultatdelen lättare att läsa 

Namnen är påhittade. Margareta, Lisa och Caroline arbetar på samma skola, medan Eva 

arbetar på en annan skola men i samma kommun och Ulla och Malin arbetar på samma 

skola men i en annan kommun.  

7 Resultat 
I följande avsnitt redovisas en sammanställning av studiens resultat som kommit fram 

genom den empiriska studien, som utgår ifrån intervjuer med pedagogerna.  

 

7.1 Pedagogiska metoder och arbetssätt 
Vid samtliga intervjuer talade lärarna om vikten av variation av olika metoder och 

arbetssätt för elever i läs- och skrivsvårigheter. Det synliggörs att lärarna arbetar oftast 

med de metoder och arbetssätt som de känner sig mest bekväma med. Det synliggörs 

även skillnader i lärarnas svar beroende på deras tidigare erfarenheter och tid i yrket. Ett 

mönster som syntes var att beroende på tiden lärarna varit verksamma i yrket varierade 

även svaren. Vissa av pedagogerna hade ”hunnit” prova flera arbetssätt och kunde 

därmed välja vilken metod de kände sig tryggast med. Någon lärare hade inte ”hunnit” 

prova fler metoder på grund av färre år i yrket. Ett ytterligare mönster som synliggörs är 

att alla lärare kan lära sig av varandra, och ta tips och inspiration och hjälpa varandra i 

situationer som någon kanske känner sig vilse i. En likhet bland lärarna som intervjuats 

är att samtliga påpekar vikten av att välja metod efter den enskilda eleven, att använda 
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metoder som passar för just den elev som situationen handlar om. Margareta och Ingrid 

som har haft många år i yrket menar att även om de provat många metoder och 

arbetssätt så brukar inte alltid den de är tryggast med fungerar för en specifik elev. Det 

gäller både för lärare och elev att anpassa sig, menar de. En annan likhet som fanns 

mellan dessa lärare var att de inte var rädda att pröva nytt, de ville utgå från aktuell 

forskning och ny teknik som finns för att främja elevens utveckling.  

 

Några metoder som de intervjuade pedagogerna arbetade med, med elever i läs- och 

skrivsvårigheter var Wittingmetoden. Det framgick att Lisa utgår från elevens talspråk 

och från att läsprocessen består av två delar, en teknisk och en förståelsedel. Den 

intervjuade pedagogen var tydlig med att framföra att läraren har förtroende för eleven 

och att eleven successivt kan träna upp sin förmåga att berätta för läraren vad den kan 

och inte kan.  

 

Bornholmsmetoden tyckte Margareta om att arbeta med, Bornholmsmetoden, men hon 

anser att denna metod oftast passar bäst för yngre elever om den ska användas i helklass, 

men för elever i läs- och skrivsvårigheter har denna metod varit bra för vissa elever. 

Denna metod används för att göra eleverna läsberedda. Denna metod utgår ifrån 

språklekar. Ett exempel som Margareta brukade göra var att skriva barnens meningar på 

tavlan eller på ett papper. Därefter berättade Margareta för eleverna att meningen ska 

börja med stor bokstav och slutar med punkt. Barnen ska sedan räkna ord och dela upp 

meningarna. Det enklaste är att låta eleverna börja med de meningar där alla ord har en 

stavelse och därefter fortsätta med fler ord och stavelser. I Bornholmsmetiden arbetade 

Margareta med mycket bilder och uppgifter som innehåller bilder.   

 

En läsande klass användes av flera av de intervjuade pedagogerna. De som använde sig 

av denna metod använde sig av de angivna karaktärerna dem kan ibland byta namn. 

Ibland användes metoden utan karaktärerna och då kunde en lektion fokusera på en viss 

karaktär eller strategi. Läsa-högt metoden använde alla intervjuade pedagoger. Denna 

användes kontinuerligt i klassrummet och för elever i läs- och skrivsvårigheter. Antingen 

läste någon pedagog högt eller så läste eleverna för varandra. Läsa högt-metoden är en 

metod som innebär att pedagogen läser högt för eleverna ur en bok, tiden kan variera 

och beror helt på hur länge pedagogen väljer att läsa. Enligt Ulla innebär helhetsmetoden 

att eleverna med hjälp av engagerade berättelser kan förutsäga innehållet i läsningen till 

en viss del genom sina egna slutsatser och analyser av den lästa texten.  

 

LTG-metoden innehåller flera faser som nämndes tidigare i studien. Eva talade om dessa 

faser och tyckte att de hade fungerat väldigt bra med elever i läs- och skrivsvårigheter. 

LTG-metoden utgår ifrån elevens eget talade språk, erfarenheter och tankar.  

 

7.2 Kompensatoriska hjälpmedel i undervisningen 
Innan resultatet beskrivs följer en kort beskrivning på olika hjälpmedel som kommer att 

finnas i resultatet. 
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Stavarex och Stava rätt är hjälpmedel för stavningskontroll, som finns på datorerna. 

Stavningskontrollerna är gjorda för att hitta felaktiga ord och tangenttryckningar, 

exempelvis om man råkar komma åt fel tangent. Dessa innehåller ordbehandling, 

stavningskontroll, talsyntes, ordprediktion och taligenkänning.  

Claro Read är ett talsyntesprogram som talar när orden skrivs, Claroread kan ta bokstav 

för bokstav, ord eller mening för sig. Claroread innehåller ljudning, stavningskontroll och 

kan även ändra layout, text och teckensnitt i Word. Claroread innehåller även 

ordförklaringar.  

Ipad är en surfplatta som kan användas i många olika syften. I utbildningssyfte kan den 

användas för att skriva på, eller använda olika applikationer. Applikationerna måste dock 

nedladdas, och det finns många olika applikationer för olika syften. 

SMART- board är ungefär som en vanlig whiteboard eller svart tavla men denna är lite 

mer avancerad. På tavlan går det att skriva och rita, men det går också att använda alla 

resurser som finns på datorn eller på internet.  

Alphasmart är en enklare form av dator, och är utformad för att kunna skriva texter på, 

men man behöver ingen uppkoppling till något nät eller dator. Den ser ut som ett 

tangentbord med en liten skärm. 

Pennstödet är ett litet stöd gjort av gummi eller plast som man sätter på pennan för att 

fingrarna ska få ett bättre stöd och därmed kan det förenkla skrivandet.  

 
På alla tre skolorna fanns det kompensatoriska hjälpmedel. Det framgår att vissa 

hjälpmedel användes mer än andra. Pedagogerna sa att beroende av behov och 

svårigheter användes vissa hjälpmedel mer än andra. Margareta, Lisa och Caroline sa att 

det fanns Ipads, datorer, SMART- boards, kanoner, Stavarex och Stava rätt på alla datorer 

samt böcker och band, Claro read, pennstöd. Lisa sa att det viktigaste kompensatoriska 

hjälpmedlet som man har är sig själv som person. På Evas skola fanns Alphasmarts, Ipads, 

Stavarex, Stava rätt, Claro read, datorer och böcker och band. På Ulla och Malins skola användes 

Ipads flitigt, och det finns många som räcker till de flesta elever. När de inte räcker till 

brukade de dela upp klassen i mindre grupper och då fick eleverna använda Ipaden. På 

skolans datorer fanns Stavarex och Claro Read, Ulla var osäker på om det fanns något mer.  

 

På skolorna fanns det kompensatoriska hjälpmedel som användes för elever som har 

svårigheter eller behöver stöd i läsning och skrivning. Ett mönster som var väldigt tydligt 

i pedagogernas svar var att det finns många olika hjälpmedel som användes efter 

anpassning av elevens behov, vissa hjälpmedel användes mer än andra. En likhet som 

funnits i resultatet är att pedagogerna varit överens om att det inte bara hjälper att ge en 

elev ett hjälpmedel och tro att det ordnar sig, eleven behöver ytterligare stöd utöver de 

hjälpmedel som finns. Lisa och Margareta tycker att de hjälpmedel som finns för eleven 

ska användas som en kompensation och inte istället för något annat.   

 

Pedagogerna använde sig mycket av det som fanns i klassrummet, och de flesta av dem 

använde sig av storbildskärm på lektionerna då de ansåg att detta gynnade alla elever i 

klassen. Det som de oftast använder var SMART-boards och kanonen till datorn. I 

samtliga intervjuer framkom det att fanns tillgång till olika kompensatoriska hjälpmedel i 

skolorna.  
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Under intervjuerna framkom det även att vissa hjälpmedel används mer än andra. 

Pedagogerna menade då att detta berodde på att alla elever har olika behov och olika 

svårigheter därför väljs hjälpmedlen ut noga åt varje enskild elev. Margareta använde sig 

mycket av kanonen i klassrummet, där hon skriver en text på datorn och låter texten 

visas på stora duken framför eleverna. På så sätt ser eleverna hur meningarna byggs upp 

och där ser de även hur stavningen ser ut. Lisa angav att hon använde sig mycket av 

Stavarex och Claro read, och sa också att hon är ett kompensatoriskt hjälpmedel för 

barnen. Hon ss vidare att det är väldigt viktigt att hon finns som stöd för eleverna.  

 

Caroline använde sig mycket av stavningskontroller, och bok och band. Caroline tyckte 

även om att använda sig av talsynteserna, som hon anser hjälper eleverna väldigt mycket. 

Eva använde sig mycket av SMART-boarden som fanns i hennes klassrum, och även de 

datorprogram som finns installerade på datorerna. Ulla uppgav att hon oftast brukar 

använda sig av Smart-boarden som fanns i klassrummet, hon tyckte att den hade många 

bra funktioner och den används även flitigt av eleverna. Malin sa att gon gillade att arbeta 

mycket med Ipad-plattorna, hon tyckte att eleverna koncentrerar sig bra och gör det de 

ska. Hon menade vidare att utbudet på applikationer är så stort att det finns något för 

varje elev.  

 

Identifiering av elever som har behov av kompensatoriska medel verkade se likadan ut på 

dessa skolor. Det som pedagogerna främst angav att de tittar efter var diagnoser, och i 

andra hand var det elever som inte har diagnoser men som har behov av hjälpmedel. 

Detta kunde pedagogen själva avgöra med vissa elever. Pedagogerna var ense om att 

kriteriet skulle kunna vara att diagnos fanns, men att även andra har rätt till hjälpmedel, 

även de som inte har en diagnos.  

 

Lisa nämnde att ekonomin också är en stor faktor i denna fråga och menade att man inte 

alltid kan köpa in så det räcker för alla, och ibland har inte skolan råd med de hjälpmedel 

som krävs. De flesta av pedagogerna ville ha mer läromedel som är nivåanpassade, vilket 

är viktigt för elever i samma klass som är i olika nivåer i deras utveckling. Många av 

pedagogerna ville ha fler tekniska hjälpmedel, som Ipad, pennstöd och Alphasmart.  

 

7.3 Samarbete bland pedagoger 
Vid samtliga intervjuer var pedagogerna positiva till frågan om samarbete med andra 

pedagoger. Det positiva med samarbetet lyftes fram och pedagogerna var positiva till 

samarbete där man kan lära av varandra i alla frågor. Ett mönster som syntes var att 

pedagogerna var enade om tryggheten som finns i samarbetet. De lyfte fram vikten av att 

ha någon att gå till för tips och förslag, men även för att höra andras tankar och åsikter. 

En likhet som framgick hos Eva och Malin var att de var glada över att kunna gå till 

någon som har mer erfarenhet, och även till pedagoger som kan mycket om ett visst 

ämne. De kände en trygghet i det. En likhet som fanns hos Margareta och Lisa var att de 

alltid ville vara i fas med utvecklingen och ny forskning, de ansåg att detta kunde 

utvecklas i diskussioner med andra pedagoger.  
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Det framgick att samarbetet på skolorna och i arbetslagen var något olika. På Lisa, 

Caroline och Margaretas skola skedde mycket samarbete mellan pedagogerna, det gavs 

och togs idéer mellan dem. Det skedde även ett samarbete med specialpedagogen, och 

specialpedagogen sa att det är samarbete mellan all personal som är inblandade i elevers 

utbildning och utveckling. På den andra skolan ansåg inte Eva att det fanns så mycket 

samarbete mellan pedagoger, men däremot mellan specialpedagogen och pedagogerna. 

Eva berättade att specialpedagogen bokade in möten med pedagoger om det behövdes. 

På den tredje skolan där Malin och Ulla arbetade, framgick det att det fanns ett 

samarbete mellan årskurs 1-3 ibland, klasserna håller sig mycket för sig själva men ses 

under möten och liknande. Men Eva förtydligade att man alltid kan gå till kollegorna och 

berättade att klassrumsdörrarna alltid står öppna för alla.  

 

7.3.1 Handlingsplan på skolorna 
Det framgick att på alla tre skolorna fanns det en aktuell handlingsplan för elever i läs- 

och skrivsvårigheter. Handlingsplanen var uppdelad i två kategorier, där den ena var läs- 

och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter och den andra var psykoemotionella 

svårigheter. De flesta pedagogerna kände till att handlingsplanen fanns och menade att 

den hjälper till att fånga upp elever i riskzonen så tidigt som möjligt. De sa också att 

handlingsplanen även innehåller en beskrivning av vilka åtgärder skolan har att erbjuda. 

Enligt rektorn på Margareta, Lisa och Carolines skola ska handlingsplanen för hela 

kommunen finnas tillgänglig, men under den aktuella tiden som intervjuerna skedde 

kunde inte rektorn få tag på det dokumentet men hänvisade till kommunens hemsida. Jag 

har inte hittat något sådant dokument för kommunen på nätet.  

 

Margareta, Lisa och Caroline sa att huvudansvaret för handlingsplanerna ligger hos 

rektorn, och därefter är det pedagogen som har det stora ansvaret för att handlingsplanen 

följs. Lisa och Caroline sa också att specialpedagogen har ett stort ansvar för eleven och 

handlingsplanen. Eva sa att ansvaret ligger hos alla pedagoger som varit inblandade när 

de skrivit ett åtgärdsprogram. Ulla var medveten om den handlingsplan som fanns på 

skolan men för Malin var det nytt och hon visste inte om att det fanns en sådan 

handlingsplan. Enligt Ulla ligger huvudansvaret hos rektor och därefter mentorn.  

 

7.4 Sammanfattning 
Det framgick att alla tre skolorna har en aktuell handlingsplan för elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Pedagogerna sa att ansvaret för handlingsplanen främst ligger hos 

rektorn men därefter är det pedagogens ansvar. Det fanns oftast ett gott samarbete bland 

pedagogerna i arbetslaget när det kommer till elever i läs- och skrivsvårigheter. 

Pedagogerna sa att det är skönt att kunna gå och få tips av kollegorna. Som resultatet 

visade, tyckte pedagogerna olika om vilka läsinlärningsmetoder och arbetssätt som 

fungerat bra. Alla tre skolorna hade tillgång till kompensatoriska hjälpmedel, och det som 

mest användes var program som finns installerade på datorn.  
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7.5 Analys av resultat utifrån studiens teoretiska 

utgångspunkter 

 
I följande avsnitt kommer resultatet att analyseras utifrån det sociokulturella perspektivet.  
 

7.5.1 Att se eleven i första hand 
Utifrån det sociokulturella perspektivet uppfattning om lärande ska utgångspunkten och 

strävan vara att ta hänsyn till elevernas behov, och att alltid försöka uppfylla de behov 

som de har. 142 I det sociokulturella perspektivet är en utgångspunkt att inse att varje 

individ befinner sig i ständig utveckling och att det är i individens egen utvecklingszon 

som individen bäst utvecklas och tillägna sig ny kunskap. Eleverna tillägnar sig kunskaper 

i förhållande till den aktuella och redan existerande kunskapen, och en viktig aspekt för 

att ge elever möjligheter till lärande är att eleverna får möjlighet till stöttning från en mer 

kompetent individ.143 Då blir det viktigt för pedagogen att ha kunskaper om elevens 

förkunskaper och tidigare kunskap, om vad eleven vet och vad som behöver ges stöd i.  

 

I det samlade materialet framgår det att pedagogerna har kunskap från sina utbildningar 

för att genomföra lektioner och bedriva en undervisning på ett sådant sätt som nämns 

ovan. Tre av pedagogerna i studien har fler verksamma år i yrket än de andra. De som 

har färre år i yrket uppgav att de känner sig trygga med att ha kollegor som har mer 

erfarenheter och som har prövat fler metoder och arbetssätt än de hunnit göra. I 

intervjuerna lyfter alla intervjuade pedagoger fram vikten av att anpassa metoder och 

arbetssätt efter elevens behov. Även om pedagogen är trygg i en metod så måste man 

ändå sätta elevens behov i första hand.  

 

7.5.2 Det kollegiala lärandet 
I den sociokulturella teorin skapas kommunikativa sammanhang när människan får 

möjlighet att integrera med andra människor. 144 I studiens resultat framkommer vikten 

av samarbete mellan pedagoger, att lära av varandra är en viktig aspekt som synliggörs av 

alla informanter. De pedagoger som har mindre erfarenhet i yrket menar att de som har 

mer år i yrket även har mer i ”bagaget”. Dessa har hunnit vara med om mer och har mer 

erfarenheter eftersom de kunnat pröva olika metoder och arbetssätt. De som har fler år i 

yrket vill ständigt utvecklas genom att ta hjälp av kollegor och hålla sig i fas med ny 

forskning. Pedagogerna menar att det bör ges mer tid till lärande i diskussioner och att 

lärandet bör organiseras på ett sådant sätt att möjligheter ges till utveckling, diskussioner 

och att utbyta idéer, ge varandra tips och förslag. Det kollegiala lärandet bör utgöra den 

centrala grunden i utvecklingen, menar informanterna.  

                                                        
142 Säljö, R (2014) Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv 
143 Säljö, R (2014) Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv s. 120 
144 Säljö, R (2014) Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv s. 26 
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8 Diskussion 
Diskussionsavsnittet kommer först att anknyta till metodavsnittet som redovisats 

tidigare. För- och nackdelar med olika metodval kommer att uppmärksammas och 

genomförandet av intervjuerna kommer att diskuteras. Sedan följer en resultatdiskussion.   

 

8.1 Metoddiskussion 
Syftet med examensarbetet har varit att söka, förklara och beskriva vilka 

läsinlärningsmetoder och arbetssätt som underlättar undervisningen av elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Syftet har även varit att undersöka vilka kompensatoriska hjälpmedel 

som finns för att underlätta undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter. Studien 

har utifrån syftet en kvalitativ ansats.  

 

I arbetet valdes kvalitativa intervjuer som forskningsmetod för att besvara studiens 

frågeställningar och uppnå syftet med studien. Jag kände att det var en fördel med 

intervjuer, eftersom man då får en chans att se personen ansikte mot ansikte och även 

kan få en djupare förståelse av informanternas uttalanden och uppfattningar. 145 

Intervjuerna var halvstrukturerade och det innebar en risk att vissa frågor fick mer 

uppmärksamhet än andra, eftersom det ställdes följdfrågor och informanterna pratade 

länge om den aktuella frågan. Detta kunde dock också undvikas genom att jag som är 

forskare försökte hålla igång intervjun på ett strukturerat sätt. 146 Jag kontrollerade alla 

intervjuer innan de avslutades för att se att alla intervjufrågor var besvarade.  En faktor 

som styr arbetet är tidsbegränsningen som finns för denna uppsats. Tiden har varit 

begränsad och jag har själv förberett alla frågor, genomfört intervjuerna och bearbetat 

sex intervjuer. Fördelen med den valda metoden har varit att alla informanter har fått 

samma frågor men i resultatet har tydliga skillnader och likheter framkommit utifrån 

svaren från intervjuerna, vilket har gjort att analyserna av informanternas svar har varit 

enklare att bearbeta. Innan intervjuerna genomfördes var tanken att spela in alla 

intervjuerna, men bara två av informanterna ville spelas in och på resten av 

informanterna antecknades svaren i stället. Eliasson skriver att anteckningar kan fungera 

bra som dokumentation om intervjun är kort eller väldigt strukturerad men nackdelen är 

att det inte går att citera den intervjuade ordagrant om inte ett citat har skrivits ned 147.  

På grund av detta ställdes kontrollfrågor vart efter samtalet pågick för att kontrollera om 

jag uppfattat svaren rätt. De intervjuer som spelades in transkriberades direkt efter 

genomförandet, eftersom det var viktigt att skapa en god grund för analysarbetet. 148 

Genom att analysera alla intervjuer i flera steg gjordes det möjligt att uttalandena kunde 

analyseras och brytas ned på ett tydligt sätt, och därigenom hitta mönster i 

informanternas uttalanden. Stegen i analysen var ett stöd så att jag inte skulle bli av med 

viktig information.  

 

                                                        
145 Kvale, Brinkmann (2009) - Den kvalitativa forskningsintervjun.s.. 17 
146 Kvale, Brinkmann (2009) - Den kvalitativa forskningsintervjun.s. s. 208 
147 Eliasson, A (2013) Kvantitativ metod från början. S. 25 
148 Larsen (2009) Metod helt enkelt s. 98 
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En annan svaghet i arbetet var att det var svårt att få kontakt med tänkbara informanter. 

Det tog även tid att få tag på informanterna, vilket gjorde att tiden gick medan jag 

väntade på svar. Att informanterna kom ifrån tre olika skolor gav ökad variation och 

detta anser jag vara en styrka. Jag tycker även att det var en styrka att pedagogerna hade 

olika antal år i yrket. Det gjorde att jag som forskare kunde möta informanter med olika 

erfarenheter.  

 

Genom att jag följt de forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet149 har kvalitén i 

studien stärkts och möjliggjort att studien är genomförd under etiskt godtagbara former. 

Därefter har metoden för studien, urvalet och genomförandet redovisats noggrant i 

studien, vilket har tydliggjort arbetets tillförlitlighet och trovärdighet för läsaren.  

 

När det kommer till avgränsningar gjordes valet att intervjua sex pedagoger, varav en är 

specialpedagog. Om jag hade fått bättre respons på mejlet som skickades ut till 48 

pedagoger och 12 rektorer hade det kunnat bli fler informanter, men på grund av att så få 

ville ställa upp fick det bli sex pedagoger. Men eftersom min undersökning inte har som 

mål att generalisera, passade antalet informanter till mitt syfte och mina frågeställningar. 

En positiv sak var att de flesta informanter använde sig av ungefär likadana hjälpmedel, 

men tyckte olika om läsinlärningsmetoder vilket jag anser gav mig ett givande resultat.  

 

Enligt Eliasson 150  och Kvale & Brinkmann 151  fokuserar reliabiliteten på om 

undersökningen är pålitlig eller inte, det vill säga om undersökningen skulle kunna göras 

om av någon annan och därmed uppnå samma resultat.152 Jag anser att undersökningen 

reliabilitet är relativt hög eftersom jag varit noggrann med hur materialet har samlats in 

genom den strukturerande forskningsintervjun som genomförts, vilket också har 

redovisats i metoden. Studien skulle kunna genomföras av någon annan, men svaren kan 

variera eftersom informanterna kan bli olika. Denna undersökning har genomförts av 

mig och det är mina tolkningar och min förståelse av intervjusvaren som har redovisats i 

resultatet. Kvale och Brinkmann beskriver självkorrigerande intervju där man kan 

sammanfatta svaren man fått av informanten och därefter fråga om man uppfattat svaren 

korrekt.153 Detta har jag haft i åtanke under intervjuerna.  

 

Min egen förförståelse om läsinlärning har varit ett stöd för mig särskilt under intervjuer 

och analys, eftersom jag kunnat sätta mig in i informanternas tankar och utsagor. För att 

inte låta mina egna fördomar och antaganden styra, har jag försökt att distansera mig 

under hela processen och återgå till syfte och forskningsfrågor för att hålla fokus. 

 

Enligt Eliasson handlar validitet omfrågan om undersökningen mäter det som den är 

avsedd att mäta. 154 Utifrån Eliassons definition av validitet anser jag att mitt arbete har 

                                                        
149 Vetenskapsrådet (1990) 
150 Eliasson, A (2013)- Kvantitativ metod från början s. 14 
151 Kvale, Brinkmann (2009) - Den kvalitativa forskningsintervjun.s. 263 
152 Kvale, Brinkmann (2009) - Den kvalitativa forskningsintervjun.s. 263 
153 Kvale, Brinkmann (2009) - Den kvalitativa forskningsintervjun.s. 212 
154 Eliasson, A (2013)- Kvantitativ metod från början s. 16 
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god validitet då mitt syfte och mina frågeställningar följer röd tråd genom hela arbetet. 

Syfte och frågeställningar har även funnits i åtanke när valet av litteratur har gjorts samt 

vid formuleringen av forskningsfrågorna.  

 

8.2 Resultatdiskussion 
På alla tre skolorna fanns en tydlig handlingsplan, som var uppdelad i två delar. 

Pedagogerna kände till att det fanns en handlingsplan. På två av skolorna låg ansvaret hos 

rektorn och därefter hos klassmentorn, men i den tredje skolan låg ansvaret på alla 

pedagoger som varit inblandade när de skrivit åtgärdsprogram. Jag anser att alla skolor 

bör ha en handlingsplan för specialundervisning. Jag tror att om detta finns kan det 

förenkla samarbetet mellan mentor och specialpedagog, och den hjälper även mentorn 

att hitta arbetssätt och metoder för att arbeta med elever i svårigheter.  I den aktuella 

kommunen finns en handlingsplan som är färdigutformad som skolorna kan använda sig 

av och bör använda sig av. Många skolor väljer att använda denna precis som den är, eller 

gör några små förändringar medan andra gör egna handlingsplaner.  

 

8.2.1  Vilka läsinlärningsmetoder används för att underlätta 
undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter?  
Tidigare studier155 156(se t.ex. Jacobson & Svensson 2006 och Rack, Snowling & Olson 

1992) tar upp skolans mål med läsundervisningen och menar att alla elever ska bli duktiga 

läsare. Författarna skriver vidare att elevernas första skolår ska fokusera på att ”knäcka 

koden” och detta innebär att eleverna ska börja ljuda ihop ord och utifrån det utveckla 

deras läsning. I flera artiklar157 158 framgår att den bristande avkodningsförmågan är ett av 

hindren för läskskicklighet och därför är det viktigt att så tidigt som möjligt lägga stort 

fokus på att avkodningsförmågan utvecklas och automatiseras. Detta synliggjordes från 

fyra informanter som beskrev vikten av avkodning och hur tidigt man ska börja för att 

undvika svårigheter, informanterna sa att ju längre tid det tar desto mer utvecklas 

svårigheterna för eleven.  

 

De flesta av pedagogerna som blev intervjuade tyckte om läsa högt - metoden. De menade 

att genom att ha högläsning tränar eleven på betoning och pausering av text och orden 

blir klarare för eleverna eftersom deras hörselintryck stöder elevernas synintryck. 

Forskning har visat att högläsning är en mer effektiv metod än tyst läsning, för i 

högläsningen blir koncentrationen och inlevelsen annorlunda. 159  Högläsning skapar 

läslust hos eleverna. För elever som har svårigheter i läsningen är det bra att få läsa högt 

för pedagogen.160 Det är viktigt att man hittar en tidpunkt under dagen där man kan vara 

                                                        
155 Jacobson, C, Svensson, I. (2006). Om läsutveckling och dyslexi. Erfarenheter från forskning i LUK. 
156 Rack, J. P., Snowling, M. J. & Olson, R. K. (1992). The nonword reading deficit in developmental 
dyslexia: a review. Reading Research Quarterly, 27 (1), 28 – 53. 
157 Jacobson, C, Svensson, I. (2006). Om läsutveckling och dyslexi. Erfarenheter från forskning i LUK. 
158 Rack, J. P., Snowling, M. J. & Olson, R. K. (1992). The nonword reading deficit in developmental 
dyslexia: a review.  
159 Kuhn, M. R. (2005). A comparative study of small group fluency instruction. Reading Psychology, 26 
160 Kuhn, M. R. (2005). A comparative study of small group fluency instruction. Reading Psychology, 26 
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ensam med denna elev och ser till att ingen annan lyssnar på eleven om inte eleven vill. 

Om en stressig situation uppstår kan detta försämra läsflytet för eleven eftersom eleven 

kan tappa koncentration eller bli störd i sin läsning. Enligt Kuhn är läsflytet den största 

grunden för läsförståelse.161 Kuhn menar att läsflytet inte bara handlar om att läsa med 

god hastighet utan också att känna igen ord och att läsa med lämpligt prosodimönster 

(betoning, ljudläge och frasering). 162 163  

 

Rygvold skriver att det inte finns en läsinlärningsmetod som passar alla, utan det mest 

lämpliga är att hitta en strategi som passar den enskilda eleven, eller att kombinera flera 

olika metoder.164 Detta framkommer även i mitt material, där de fyra verksamma lärarna 

konstaterar att man måste välja en strategi utifrån elevens egna behov, och se vad eleven 

behöver fokusera på. Men under intervjuerna tog var och en av informanterna upp en 

metod som de anser har fungerat bra för elever i läs- och skrivsvårigheter. Margareta tog 

även upp en strategi som hon anser inte fungerar bland elever och detta var 

Wittingmetoden, den som Lisa tyckte var den som fungerade bäst. Margareta ansåg att 

Wittingmetoden bara tar tid och man uppnår inga resultat, medan Lisa menade att 

Wittingmetoden är den metod som man bör använda med elever som främst har 

svårigheter med avkodning. Witting skriver att den tekniska delen i Wittingmetoden 

kallas för symbolfunktionen och det innebär att man ska associera en bokstav med ett 

visst ljud, och att man ska läsa från vänster till höger med oavbruten följd. Målet med 

symbolfunktionen är att uppnå automatisering. Witting menar vidare att tanken är att alla 

elever ska klara av detta oavsett tid och träningsmängd. 165 Detta var även Lisa tydlig med 

att framföra, att tiden kan variera bland elever men att Wittingmetoden är en metod som 

kräver mycket tid för elever, och utvecklingen kan verka långsam men hon anser att 

metoden är effektiv i längden. Det kan också vara så att Margareta inte har samma 

kunskaper som Lisa har om Wittingmetoden, vilket kan vara en anledning till att 

Margareta inte såg några fördelar med Wittingmetoden. Margareta kanske inte har lyckats 

uppnå det resultat hon har önskat med elever som hon använt Wittingmetoden med.  

 

Eva hade använt sig av metoden för läsförståelse En läsande klass, och hon tyckte om den 

väldigt mycket och berättade att många elever visat en utveckling som går åt rätt håll. Eva 

menade att denna läsinlärningsmetod gjort att fler elever har uppmuntrats till läsning och 

har ökat sin läslust. Enligt Westlund166 används Spågumman innan läsningen påbörjas och 

med hjälp av henne kan pedagogen visa en framsida av en bok och därefter låta eleverna 

gissa vad boken kan handla om eller ställa hypoteser om boken. Nicke Nyfiken är den 

strategi som används när eleverna ska ställa frågor om texten, Detektiven är den strategi 

som används under läsningen och hjälper till att reda ut oklarheter och ord som är svåra 

att förstå. I denna strategi lär sig eleverna vara kritiska till det lästa. Den sista strategin i 

                                                        
161 Kuhn, M. R. (2005). A comparative study of small group fluency instruction. Reading Psychology, 26 
162 Kuhn, M. R. (2005). A comparative study of small group fluency instruction. Reading Psychology, 26, 127-
146. 
163 Kuhn, M. R., & Stahl, S. (2003). Fluency: A review of developmental and remedial strategies. The Journal 
of Educational Psychology, 95, 1–19. 
164 Asmervik, Sverre, Ogden, Terje & Rygvold, Anne-Lise (Red) (2001) Barn med behov av särskilt stöd 
165 Witting, Maja, (2005) Wittingmetodens idébakgrund.  
166 Westlund, B (2009). Att undervisa i läsförståelse, lässtrategier och studieteknik. s. 192 
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En läsande klass är karaktären Cowboyen, som finns för att eleverna ska lära sig 

sammanfatta texten som de läst. Senare kopplas Cowboyen ihop med Spågumman, för 

att se om hypoteserna och gissningarna stämde.  Enligt Westlund spelar det egentligen 

ingen roll i vilken ordning man använder de olika strategierna men ett förslag är att börja 

med Spågumman, sedan Nicke Nyfiken, Detektiven och sedan Cowboyen. 167  I den 

ordningen skulle eleverna fått tid på sig att fundera och komma på frågor, menar jag. Om 

man väljer Detektiven före Nicke Nyfiken kan eleverna reda ut oklarheterna innan de 

ställer frågor, för mig hade det känts mer klart och tydligt.  

 

Westlund hävdar att denna undervisningsmodell skapar förutsättningar för god 

läsundervisning 168  vilket jag håller med om. Pedagogen skapar förutsättningar för 

eleverna genom förhållningssättet och genom pedagogiken. Min uppfattning är att 

pedagogens roll är viktig i denna undervisningsmodell, det är viktigt att pedagogen leder 

eleverna på rätt sätt och fångar dem, och ger dem trygghet. Westlund skriver att 

elevernas motivation kan höjas genom att pedagogen ger eleverna feedback på deras 

ansträngning i arbetet och inte på deras resultat. 169  Paris och Hamilton skriver att 

läsförståelsen handlar om att läsaren kan förstå orden som läses och kan koppla ihop 

texten med tidigare erfarenheter eller kunskaper och därefter ska läsaren kunna 

konstruera och förhandla om betydelsen i en interaktiv process.170 Genom metoder för 

läsförståelse ”En läsande klass” får eleverna möjlighet till just detta. I de olika 

karaktärerna kan de bearbeta det lästa på flera olika sätt och därefter använda den 

kunskapen på flera olika sätt. I rapporten som skrivits av National Reading Panel 171 står 

det om läsförståelsestrategier och hur de kan användas på olika sätt. I metoden ”En 

läsande klass” används de flesta av strategiernas punkter genom karaktärerna. I metoden 

”En läsande klass” används flera olika läsförståelsestrategier som eleverna kan arbeta 

med. Under intervjuerna kom det fram att genom att strategierna är uppdelade i olika 

karaktärer och att detta hjälpt elever med lässvårigheter på så sätt att de kan fokusera på 

den karaktär som eleven behöver hjälp av. 

 

I intervjuerna fick samtliga informanter möjlighet att reflektera över vilka metoder och 

arbetssätt som fungerar för elever i läs- och skrivsvårigheter. I de flesta fall ansåg 

pedagogerna att metoderna och arbetssätten beror helt på vilken individ det handlar om. 

De menade att man måste anpassa undervisningen efter elevens behov och ibland pröva 

sig fram för att hitta både rätt och fel för eleven. Denna studie har inga anspråk på att 

beskriva hur det är i praktiken, detta är endast vad informanterna uppfattar och anser.  

 

                                                        
167Westlund, B (2009). Att undervisa i läsförståelse, lässtrategier och studieteknik.  s.193 
168 Westlund, B (2009). Att undervisa i läsförståelse, lässtrategier och studieteknik. S. 192 
169 Westlund, B (2009). Att undervisa i läsförståelse, lässtrategier och studieteknik. S. 192 
170 Paris, S. G. & Hamilton, E. E. (2009). The development of Children’s reading comprehension. I Israel, 
S. E. & Duffy, B. G. (Eds.), Handbook of Research on reading comprehension, (s. 32-53). 
171 National Reading Panel, NRP. (2000). Report of the National Reading Panel: Teaching Children to Read: 
An Evidence Based Assessment of the Scientific Research Literature on Reading and its Implications for Reading 
Instruction. Reports of the subgroups. 
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8.2.2 Vilka kompensatoriska hjälpmedel finns för att underlätta 
undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter? 
I samtliga intervjuer framkom det att fanns tillgång till olika kompensatoriska hjälpmedel 

i skolorna. Under intervjuerna framkom det även att vissa hjälpmedel används mer än 

andra. Pedagogerna menade då att detta berodde på att alla elever har olika behov och 

olika svårigheter därför väljs hjälpmedlen ut noga åt varje enskild elev. Föhrer och 

Magnusson skriver att idag finns det tekniska möjligheter för att kompensera de 

svårigheter som elever möter under skrivningen. 172  Det är hjälpmedel som finns på 

datorerna, ordbehandling, stavningskontroll, talsyntes, ordprediktion och taligenkänning. 

Föhrer och Magnusson skriver att den nya teknologin hjälper det mekaniska i skrivandet 

och även planering och strukturering underlättas. 173  Stavarex och Stavarätt är 

stavningskontroller som finns på datorerna i informanternas datorer. 

Stavningskontrollerna är gjorda för att hitta felaktiga ord, och tangenttryckningar, 

exempelvis om man råkar komma åt fel tangent. Stavningskontrollen är bra för personer 

som inte gör direkta stavfel utan mer sådana tryckfel som nämndes tidigare.  

 

Rönnåsen och Ekstedt (2006). 174  har undersökt hur eleverna använder datorer som 

kompensatoriska hjälpmedel och kommit fram till att eleverna använder 

stavningskontroller och färdighetsträningsprogram på datorn. Detta kom även fram i min 

studie. Pedagogerna berättade att eleverna oftast använder sig av de rättstavningsprogram 

som finns på datorn. Föhrer och Magnusson skriver att dessa stavningsprogram inte 

alltid fungerar så bra för att hitta sådana stavningsfel som dåliga stavare gör. Föhrer och 

Magnusson menar att många stavfel som elever med skrivsvårigheter gör inte får några 

rättningsförslag från stavningskontrollen. Ju mer ordet skiljer sig från det rättstavade 

ordet desto svårare blir det för programmet att komma med förslag. 175  Föhrer och 

Magnusson anser att talsyntesen är mindre effektiv än stavningskontroller, och menar att 

många typer av felstavningar inte upptäcks med hjälp av talsyntes eftersom ’tjina’ och 

’Kina’ låter likadant. Men författarna skriver att talsyntes kan användas som ett 

komplement till stavningskontrollerna. De intervjuade pedagogerna använde sig mycket 

av stavningskontrollerna som finns på datorerna och ansåg att det fungerade bra. Även 

specialpedagogen ansåg att talsyntesen var användbar för eleverna.  

 

Föhrer och Magnusson skriver att för att kunna ta ett beslut om en elev i läs- och 

skrivsvårigheter ska få hjälpmedel eller inte krävs ett De menar däremot att beslut om de 

tekniska lösningar som finns kan enbart tas med eleven och det är viktigt att detta tas i 

hänsyn. Ett exempel som Föhrer och Magnusson ger som kan ske om eleven inte är med 

när beslutet tas är att det kanske bedöms att eleven ska få börja använda talsyntes som ett 

hjälpmedel och därmed får eleven en dator som har talsyntesen installerad, men sedan 

                                                        
172 Föhrer, U. & Magnusson, E. (2000) Kompensatoriskt stöd vid studier för personer med betydande läs- och 
skrivsvårigheter. 
173 Föhrer, U. & Magnusson, E. (2000) Kompensatoriskt stöd vid studier för personer med betydande läs- och 
skrivsvårigheter. 
174 Rönnåsen, B. & Ekstedt, C. (2006). Datorn som kompensatoriskt hjälpmedel. En studie om elevers 
datoranvändning vid bristande läs- och skrivförmåga 
175 Föhrer, U. & Magnusson, E. (2000) Kompensatoriskt stöd vid studier för personer med betydande läs- och 
skrivsvårigheter. 
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kan det visa sig att eleven inte använder hjälpmedlet, för det kanske försvårar situationen 

för eleven genom att rösten på talsyntesen kan anses vara svårförståelig eller burkig.176  

 

Malin och Ulla tycker att det burkiga blir tungt och opersonligt, eleverna kan fort tröttna 

på att lyssna på det. Under samtliga intervjuer framkom det att diagnoser har den största 

påverkan när man ska identifiera elever i behov av kompensatoriska hjälpmedel. Men 

därefter sade var och en att det inte alltid behövs en specifik diagnos för att de ska få 

tillgång till hjälpmedlen som finns. Pedagogerna var tydliga med att berätta att det ibland 

räcker med att pedagogen tycker att en elev bör få extra hjälpmedel som kan underlätta 

undervisningen. När det kommer till kriterier svarade de först att det inte krävs några 

specifika kriterier, men därefter sade Lisa att det i första hand är de som har behovet 

utifrån diagnoser som får tillgång till hjälpmedlen som finns på skolan. Bonn hävdar att 

de kompensatoriska hjälpmedlen är värdefulla för eleverna och för deras 

självförtroende.177 Bonn tar upp vikten av att elever i läs- och skrivsvårigheter måste få 

känna sig delaktiga och ta del av undervisningen på samma sätt som andra elever, för att 

de inte ska känna sig utanför eller utpekade. Bonn menar att det är även viktigt att elever 

som inte har dessa svårigheter också får likadan tillgång till datorer som eleverna i läs- 

och skrivsvårigheter får.178 Jag tror att det är viktigt för pedagoger att inte lägga så stor 

fokus på diagnoser och liknande. Fokus ska såklart finnas på det, men att elever som inte 

har svårigheter också får använda sig av datorer och liknande.  

8.2.3 Slutsats 

Detta arbete ger en översikt av olika läsinlärningsmetoder som aktuella informanter anser 

underlätta undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter. Det framgår också vilka 

kompensatoriska hjälpmedel som informanterna anser kan underlätta undervisningen för 

elever i läs- och skrivsvårigheter. Det läggs ett större fokus på några metoder och 

arbetssätt samt några hjälpmedel som fungerar för elever i läs- och skrivsvårigheter. De 

didaktiska aspekter som redovisas i detta arbete är betydelsefulla för pedagoger och 

blivande pedagoger. I undersökningen framkommer det att det inte alltid krävs någon dyr 

teknisk utrustning utan ett enkelt pennstöd kan underlätta mycket för en elev. Det 

handlar om att se vad eleven är i behov av, både när det gäller strategier och hjälpmedel. 

Jag hoppas att studien förhoppningsvis kan väcka tankar hos pedagoger för att förstå 

vikten av att hjälpa elever på rätt sätt, och förstå att alla elever är olika och alla metoder 

och hjälpmedel fungerar inte för alla. Genom ett sådant tankesätt kan eleven få rätt hjälp 

och kan utvecklas åt rätt håll.  

                                                        
176 Föhrer, U . Magnusson, E (2003)  Läsa och skriva fast man inte kan. Kompenserade hjälpmedel vid läs- och 
skrivsvårigheter. s 180-181 
177 Bonn, S. (2006) Om kompenserande datorhjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter. Erfarenheter från ett 
grundskoleprojekt. 
178 Bonn, S. (2006) Om kompenserande datorhjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter. Erfarenheter från ett 
grundskoleprojekt.  
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8.2.4 Vidare forskning 
Denna studie har gett en inblick på vad enskilda lärare anser är bra metoder som kan 

underlätta undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter i ämnet svenska. Under 

arbetet har flera frågor väckts och något som skulle vara intressant att forska om senare 

är hur och vilka läsinlärningsmetoder som fungerar bra för elever i läs- och 

skrivsvårigheter i andra länder. Det skulle vara intressant att exempelvis ta tre länder med 

både stora och små likheter eller skillnader och jämföra dessa och försöka hitta likheter. 

Eftersom denna studie riktar sig mot lägre åldrar skulle det även vara intressant att se hur 

arbetet med läsinlärning kan se ut med äldre elever.   
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BILAGA 1- Intervjufrågor 
 

Intervjufrågor 
 

 Hur många år har du varit verksam i detta yrke? 
 

 Hur kan samarbetet se ut med pedagogerna i skolan runt eleven i läs- och 
skrivsvårigheter? 
 

 Vilka pedagogiska metoder för läsinlärning tycker du fungerar bäst i 
arbetet med elever i läs- och skrivsvårigheter? 

 
 Finns det någon/några läsinlärningsmetoder/arbetssätt som fungerar 

bättre än andra för elever i läs- och skrivsvårigheter? 
 

 Provar du olika metoder tills du hittar rätt? 
 

 Brukar du mixtra olika metoder? Skräddarsy metoder för elever? 
 

 Finns det kompensatoriska hjälpmedel på skolan, och om det finns vilka 
är dessa? 

 
 Vilka kompensatoriska hjälpmedel brukar du använda dig av i din 

undervisning? 
 

 Hur identifieras en elev om den är i behov av kompensatoriska 
hjälpmedel? 

 
 Vilka kriterier krävs för att få tillgång till kompensatoriska hjälpmedel? 

 
 Anser du att du har tillräckligt med hjälpmedel eller är du i behov av 

ytterligare fler? Om Ja, vilket/vilka i sådana fall? 
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BILAGA 2- Informationsbrev 

 
 
Hej! Jag heter Farhana Kazi och går min sista termin på Högskolan Dalarna, där jag 

läser till att bli grundskollärare. Nu skriver jag mitt andra examensarbete (15 hp) om 

läsinlärningsmetoder bland elever med läs- och skrivsvårigheter. För att kunna 

genomföra min undersökning behöver jag din hjälp. Jag vore väldigt tacksam om du 

vill ställa upp och delta i min undersökning.  

 

Mitt syfte med detta arbete är att undersöka vilka läsinlärningsmetoder/arbetssätt som 

är resultatrika bland elever med läs- och skrivsvårigheter, samt undersöka om 

pedagoger och specialpedagoger använder kompensatoriska hjälpmedel i 

undervisningen, och vilka dessa är. Jag vill undersöka vilka läsinlärningsmetoder som 

gynnar elevernas utveckling och även se vilka kompensatoriska hjälpmedel som finns 

ute på skolorna idag. 

 

Mitt mål med undersökningen är att bidra till utveckling inom detta område bl.a. 

genom att sammanställa information. Jag hoppas också kunna bidra med en ökad 

förståelse i vikten av att använda rätt strategier och hjälpmedel.  

 

Jag kommer att boka en tid för en personlig intervju med dig. Tiden för intervjun 

kommer att ligga mellan vecka 38-40. Intervjun kommer att spelas in och tar ca 1 

timme. För att ta hänsyn till konfidentialitetskravet kommer all information att 

anonymiseras. Materialet kommer endast att användas i uppsatsen. Jag vill ge dig en 

möjlighet att förbereda svaren på mina frågor så jag bifogar de i detta mail. Om du har 

funderingar eller frågor är du välkommen att kontakta mig. 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Farhana Kazi 

073-993 37 65 

v12farka@du.se 

 
 
 
 


