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Sammanfattning 
Studiens syfte har varit att studera hur faktorerna kompetens, resurser och motivation 

påverkar pedagogerna i deras val av läs- och skrivutvecklingsmetod. Utifrån 

implementeringsteorin och med hjälp av kvalitativa intervjuer har vi försökt få större 

förståelse för de förutsättningar pedagogerna ställs inför på skolorna. Vi har intervjuat fyra 

pedagoger som undervisar i läs- och skrivutveckling i årskurs 1 eller 2. Teorin visar att 

pedagogerna ställs inför olika förutsättningar på skolorna och att pedagogernas kompetens är 

det centrala för genomförandet och utformningen av undervisningen. Tidigare forskning visar 

också att pedagogernas motivation är avgörande för deras vilja att utveckla sig själva och 

undervisningen.  

 

Resultatet av vår studie visar att faktorerna kompetens, resurser och motivation i många fall 

påverkas av varandra. Om det är någon av dessa faktorer som är bristande påverkar detta 

pedagogernas valmöjlighet av läs- och skrivutvecklingsmetod. Vi kan konstatera att vissa 

pedagogers undervisning och metodval har påverkats av vilken kompetensutveckling de fått 

och vissa ser brister i detta för att kunna genomföra den undervisning de skulle vilja. Ingen av 

pedagogerna säger att de saknar motivation till arbetet men däremot efterfrågar de ibland fler 

resurser. De flesta pedagogerna anser att deras valmöjligheter är stora men vi har i vår studie 

sett att påverkan av kompetens, resurser och motivation styr deras val av läs- och 

skrivutvecklingsmetod i stor utsträckning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Implementeringsteori, kompetens, läs- och skrivutvecklingsmetod, motivation, 

resurser 
 
 
  



Förord 
Vi börjar nu närma oss slutet på vår Lärarutbildning och det är dags att ta steget ut i 

arbetslivet. Med den här studien ville vi få en större förståelse för de förutsättningar 

pedagoger har att välja läs- och skrivutvecklingsmetod. För oss har det här arbetet stundtals 

varit krävande men samtidigt givande genom att få träffa verksamma pedagoger och få ta del 

av deras verklighet.  

 

Vi vill tacka alla pedagoger som med stort engagemang har avsatt tid för att ställa upp på våra 

intervjuer. Utan er hade den här uppsatsen inte varit möjlig och ert positiva engagemang har 

hjälpt oss att hålla modet uppe hela vägen. Vi vill även tacka våra handledare Åsa Bengtsson 

och Ulf Petäjä för all vägledning samt de personer i vår närhet som tagit sig tid att ge 

konstruktiv kritik samt uppmuntrande kommentarer.  

 

/Julia Andersson och Jennie Larsson 
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1. Inledning 
Läs- och skrivutveckling är något som ständigt är aktuellt och ofta omdebatterat i olika 

medier, tidningar och forum. Att kunna läsa och skriva är en självklarhet för många och det 

förväntas att vi alla är goda läsare samt kan hantera det svenska språket i tal och skrift.  

 

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om 

svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt 

tal och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika 

sammanhang och för skilda syften. (Skolverket, 2011, s. 222)  

 

Utifrån Lgr 11 är det skolans uppgift att utveckla barns läs- och skrivförmåga och 

pedagogerna förväntas lyckas med detta tidigt. Det är alltså detta som ska förverkligas och 

därmed implementeras genom undervisningen. För att implementeringen ska ske är det av 

betydelse att pedagogerna har tillräcklig kompetens, tillräckliga resurser samt motivation att 

kunna utföra det uppdrag de blivit ålagda (Sannerstedt, 2001, s. 29). Läs- och skrivutveckling 

är ett komplext område med många metoder för hur den samma ska gå till och utformas och 

det råder ständigt trender om vad som är den mest aktuella metoden. I flera nationella och 

internationella undersökningar av elevers läs- och skrivförmåga, exempelvis PIRLS 2011 

(Skolverket, 2012, s. 80) visar de svenska eleverna en tillbakagång i jämförelse med tidigare 

år. Undersökningen visar också att de starka läsarna blir färre samtidigt som de svaga läsarna 

blir fler. I rapporten från den senaste PISA-undersökningen (Skolverket, 2013, s. 6) visar de 

svenska eleverna betydligt sämre resultat än tidigare. Enligt rapporten ligger nu Sverige för 

första gången lägre än genomsnittet. Liberg (2008, s. 64) anser att en bidragande orsak till att 

elever visar bristande resultat är för att fler och fler elever inte utvecklar en skriftspråklig 

förmåga på fritiden. Hon menar också att eleverna är ovana vid de komplexa texter de möter i 

testerna och dessutom upplevs barn och ungdomar idag mer omotiverade. Liberg (2008, s. 54) 

menar att pedagogerna måste få eleverna att inse syftet med att bli läsande och skrivande 

individer. Samtidigt måste pedagogerna skapa en motiverande och kreativ undervisning för att 

bidra till lärande, det handlar inte enbart om elevernas motivation för att genomföra en 

utvecklande undervisning. Gustafsson och Mellgren (2005 s. 78) beskriver att pedagogerna 

måste ha en motivation att vilja utveckla sig själv och eleverna. Om pedagogerna har 

bristande motivation kommer detta påverka och undervisningen blir inte lika kreativ och 

lustfylld.  
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Det finns många olika metoder att använda inom läs- och skrivutveckling men som pedagog 

är det svårt att ta ställning till vilken metod som är den optimala och mest framgångsrika. 

Valet av metod kan avgöras av många olika aspekter och pedagogerna kanske inte själva får 

bestämma på vilket sätt de ska jobba för att gynna elevernas utveckling inom läs- och 

skrivutveckling. Utifrån detta är det intressant att få en förståelse för vad som styr och 

påverkar pedagogerna i deras val av metod samt vad de har för egna tankar om detta. Hur 

förhåller sig pedagoger till den situation de ställs inför då de möter nya elever som de ska 

undervisa i läs- och skrivutveckling? Det kan handla om både nyutexaminerade och erfarna 

pedagoger. Vilka valmöjligheter har pedagogerna och hur agerar pedagogerna för att skapa en 

så bra undervisning med så goda förutsättningar som möjligt?  

 

1. 1 Syfte 
Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur olika faktorer påverkar pedagogerna i valet 

av läs- och skrivutvecklingsmetod, för att få en större förståelse för de förutsättningar och 

hinder som pedagoger ställs inför i sin undervisning.  

 

1.2 Frågeställning 
- Hur påverkar olika faktorer pedagogernas val av läs- och skrivutvecklingsmetod på 

skolorna? 

o Vad har kompetens för betydelse vid metodvalet? 

o Vad har resurser för betydelse vid metodvalet? 

o Vad har motivation för betydelse vid metodvalet?  

 

1.3 Avgränsningar 
I vår studie har vi valt att göra vissa avgränsningar. De avgränsningar som vi valt att göra är 

att vi gjort intervjuer med fyra pedagoger på fyra olika skolor som undervisar i läs- och 

skrivutveckling i årskurs ett eller två. Vi har där haft fokus på pedagogernas kompetens, 

resurser och motivation.   
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2. Teori 
I detta avsnitt kommer vi inledningsvis redogöra för policyprocessen för att sedan förklara 

implementeringsteorin som vi genomgående har använt oss av i vår studie och som vi valt att 

genomföra vår analys utifrån.  

 

2.1 Policyprocessen 
När beslut är fattade och ska genomföras i praktiken bör det ske en implementering. 

Implementering är ett begrepp som ingår i policyprocessen som är viktig i politiska 

sammanhang. För att förstå implementeringen är det därför av betydelse att även förstå 

policyprocessen. I policyprocessen ingår initiering, beredning, beslut, implementering och 

utvärdering (Lundquist, 1992, s. 99).  

 

Initiering    Beredning  Beslut   Implementering  Utvärdering 

(Lundquist, 1992, s. 13) 

 

Som modellen ovan beskriver kommer implementeringsprocessen i ett sent skede och det har 

alltså hänt en del innan denna process kan startas. I initieringsfasen behandlas en fråga eller 

ett problem. I beredningsfasen samlas det sedan in material som behövs för att kunna fatta ett 

beslut som sker i beslutsfasen. Där bestäms vilka åtgärder som ska sättas in. Därefter ska 

beslutet implementeras och utföras i verkligheten. Avslutningsvis sker i vissa fall en 

utvärdering av hur implementeringen fungerat (Lundquist, 1992, s. 12).  

 

2.2 Implementeringsteorin 
Implementeringsteorin utgår från tre delar som benämns vill, kan och förstå. Detta innebär att 

tillämparen måste vilja genomföra det aktuella beslutet, kunna genomföra det samt förstå det 

aktuella beslutet. För att ett beslut ska kunna genomföras är alla tre delar nödvändiga. 

Begreppen vill, kan och förstå brukar relateras till motivation, resurser och kompetens 

(Sannerstedt, 2001, s 29). De beslut som ska genomföras utförs ofta av närbyråkraterna, det är 

de personer som jobbar närmast medborgarna, exempelvis sjukvårdspersonal, 

socialtjänstemän och lärare. Begreppet närbyråkrat kommer från Michael Lipskys begrepp 

street-level bureaucrats som handlar om personer som arbetar med att ta hand om andra 

människor (Sannerstedt, 2001, s. 21-22). Närbyråkraternas handlingar påverkar i 

förlängningen medborgarna då de har friheten och makten att styra över hur beslut utförs. 
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Samtidigt som närbyråkraterna har stora möjligheter att påverka hur samhället ska utformas 

blir de även påverkade och styrda av politiken genom riktlinjer och lagar (Sannerstedt, 2001, 

s. 23). För att pedagogerna ska kunna utföra en givande läs- och skrivutvecklingsundervisning 

krävs det att de har tillräcklig kompetens, tillräckliga resurser och att de är motiverade. Om en 

av dessa faktorer är bristande speglar detta undervisningen (Sannerstedt, 2001, s. 38). Nilsen 

och Roback (2010, s. 51) beskriver att ordet implementering brukar benämnas som 

genomföra, införa, förverkliga eller utföra. Begreppets innebörd är att idéer och planer ska bli 

verkliga i en konkret handling.  
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3. Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer vi inledningsvis redogöra för tidigare forskning kring pedagogers 

förutsättningar att bedriva en utvecklande undervisning. Vi kommer också redogöra för vilka 

olika faktorer som påverkar pedagogerna i deras arbete och vi kommer då framförallt fokusera 

på pedagogernas kompetens, resurser och motivation. 

 

3.1 Pedagogers kompetens 
Det finns flera teorier om hur undervisningen ska utformas för att uppnå bästa resultat. 

Gustafsson och Mellgren (2005 s. 25) har försökt bilda sig en uppfattning om hur pedagoger 

kan sätta sig in i och förstå barns tidiga skriftspråkande. De menar att barn redan från tidig 

ålder är skriftspråkande vilket pedagoger måste ta hänsyn till. Redan innan barnet kan läsa 

kommunicerar de genom skrift och de försöker skapa sig ett eget språk och en strategi för att 

erövra skriftspråkandet. Gustafsson & Mellgren (2005 s. 40) menar att förskolan och skolan 

måste ta tillvara på och uppmuntra barnen att utvecklas och väcka ett intresse för vårt språk, 

dess uppbyggnad och hur det används. Deras studie visar att det är av betydelse att förskolan 

och skolan har ett gemensamt synsätt på lärande för att underlätta för barnens läs- och 

skrivutveckling. Anledningen till detta är att såväl förskolan som skolan måste sträva efter att 

skapa så gynnsamma förutsättningar för lärande som möjligt. Samtidigt är det viktigt att det 

finns ett samspel mellan barnen, språket, miljön och lärandet vilket sker genom de 

förutsättningar som skapas på förskolorna och skolorna.  

 

Ytterligare en aspekt som Gustafsson och Mellgren (2005, s. 40) påpekar för att få en så 

utvecklande undervisning som möjligt är att pedagogerna regelbundet får 

kompetensutveckling. Anledningen till detta är för att det ständigt ska ske en utveckling i 

arbetssättet för ett gynnsamt lärande. Samtidigt måste pedagogerna lägga tid på att inhämta 

kunskap om det enskilda barnet, dess utveckling och personliga lärande. Även Jonsson (2006 

s. 156) förklarar att en god läsutveckling kan ske genom att pedagogerna har allmändidaktiska 

erfarenheter samt goda kunskaper om språk- och lärprocesser. Timberley (2013, s. 36, 61) 

beskriver att kompetensutveckling måste riktas in på pedagogens behov om det ska leda till 

positiv utveckling hos eleverna. Dock menar hon att det kan vara svårt för pedagogen själv att 

upptäcka sina behov och kunskapsluckor. 
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Håkansson (2004, s. 225-232) skriver om erfarenhet och dess innebörd som en aktiv handling 

som upprepas, vilket kan leda till ökad kunskap. Det han kommer fram till är att erfarenhet 

handlar om reflektion som leder till en förändring eller ökad förståelse. Då pedagogen har 

hanterat liknande situationer flera gånger tidigare leder detta oftast till en säkerhet som 

medför att det blir lättare att utföra ett arbetssätt eller att använda ett specifikt läromedel. 

Detta bidrar till att pedagogen kan fokusera på andra faktorer som exempelvis eleverna 

parallellt. Att vara erfaren innebär att pedagoger har varit med om så mycket att okända 

situationer sällan uppstår och när det händer har de oftast en lösning på problemen utifrån sina 

tidigare upplevelser. Håkansson (2004, s. 230) menar även att den kompetente pedagogen är 

den som hela tiden lär och strävar efter nya erfarenheter.  

 

Alla människor är enskilda individer som har olika lätt för att lära, vilket i många lägen kan 

anses som frustrerande, framförallt i skolan. Pedagogernas mål är att bedriva en så likvärdig 

undervisning som möjligt för alla elever men det är inte alltid möjligt. Det är upp till den 

professionella pedagogen att individanpassa undervisningen för att alla elever ska utmanas 

och utvecklas enligt sina förutsättningar (Skolverket, 2011, s. 8). Jonsson (2006 s. 272) 

beskriver också vikten av att skapa inspirerande miljöer för att gynna lärandet.  

 

Skolverket (2006, s. 42) förklarar att många lärare anser sig ha för låg kompetens för att 

kunna upptäcka och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och elever från olika social och 

kulturell bakgrund. För att kunna hjälpa eleverna i läs- och skrivutvecklingen är detta av 

betydelse att ta hänsyn till. Nilsson (2006, s. 20) har undersökt hur verksamma pedagoger ser 

på kompetensutveckling och vilket syfte de anser att den ska fylla. Hon kommer fram till att 

pedagogerna ser en betydelse i att regelbundet få kompetensutveckling. Överlag visar hennes 

studie att kompetensutveckling kan bidra till att utveckla pedagogernas egen undervisning. De 

medverkande pedagogerna beskriver att kompetensutvecklingen måste vara specificerad på ett 

ämne och en ålder för att den ska vara givande. Kompetensutveckling som inte är inriktad 

enligt pedagogens efterfrågade syfte gör ingen nytta (Nilsson, 2006, s. 108). Nilsson kan 

också i sin studie se att pedagogerna har olika åsikter om vad kompetensutvecklingen ska vara 

inriktad på samt hur den ska utformas. Vissa anser att den ska vara inriktad på 

ämneskunskaper och ämnesdidaktik för att få teorier, metoder och tips för att utforma sin 

undervisning (Nilsson, 2006, s.109). Andra pedagoger anser att den mest givande 

kompetensutvecklingen är den som sker kollegialt. De anser att det är viktigt att gå samma 

eller liknande utbildningar för att kunna samarbeta bättre kollegialt (Nilsson, 2006, s. 118-
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119). Studien visar också att vissa pedagoger ser det som ett hinder när kollegorna inte jobbar 

på liknande sätt då det uppstår problem i överlämningar mellan årskurserna. Anledningen till 

detta är att det blir för stor spridning mellan kollegornas kunskaper och samverkan blir inte 

tillfredsställande om pedagogerna på skolan inte fått samma kompetensutveckling (Nilsson, 

2006, s. 114).  

 

3.2 Resursernas betydelse för pedagogerna 
En aspekt som påverkar pedagogerna i deras arbete och som ständigt är aktuellt är vilka 

resurser de förses med och vilka förutsättningar de har för att bedriva en utvecklande och 

inspirerande undervisning. Gustafsson och Myrberg (2002, s. 14) beskriver och diskuterar 

kring olika forskningar som är genomförda inom detta ämne. De har fokuserat på ekonomins 

betydelse för skolorna och pedagogernas arbete samt vilken betydelse ekonomin har för de 

pedagogiska resultaten. De visar inledningsvis att det inte går att se ett tydligt samband mellan 

ekonomi och elevers studiereslutat. De menar att det krävs mer än att bara dela ut pengar till 

skolorna för att undervisningen ska bli utvecklande. Det som är avgörande är hur pengarna 

används och hur de investeras.  

 

Gustafsson & Myrberg (2002, s. 34-35) beskriver att den skillnad som har framkommit i de 

olika studierna beror på hur undersökningarna utförts samt vilka skolor som studerats. Vissa 

skolor har valt att förändra och utveckla hela skolsituationen medan vissa inte valt att göra 

något och detta visar sig i undersökningarnas resultat. Vidare beskrivs det att de skolor som 

valt att investera i kompetensutveckling för pedagogerna har uppvisat ett positivt resultat. 

Gustafsson och Myrberg (2002, s. 129, 131) beskriver att det finns ett tydligt samband mellan 

lärarnas erfarenhet inom yrket och elevernas inlärning. Det som erfarenhet bidrar med är ett 

effektivare arbetssätt, däremot kommer nyutexaminerade lärare ikapp efter några år inom 

yrket. Då skolorna och kommunerna satsar på att kompetensutveckla pedagogerna leder detta 

enligt Gustafsson och Myrberg (2002, s. 134) till ett positivt studieresultat hos eleverna och 

de menar att pedagoger med en gedigen ämneskompetens påverkar eleverna positivt till att 

prestera bättre och lära sig mer (Gustafsson & Myrberg, 2002, s. 128). Således kan författarna 

konstatera att effektiva och framgångsrika pedagoger har en förmåga att individanpassa 

undervisningen och de har även många undervisningsmetoder och strategier för att tillgodose 

och bemöta alla olika elevgrupper de ställs inför (Gustafsson & Myrberg, 2002, s. 134). 
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Skolan har blivit mer och mer inspirerad av tekniken och i styrdokumentet Lgr 11 

(Skolverket, 2011, s. 20, 223) står det beskrivet på flera ställen att eleverna ska behärska 

datorer på något sätt beroende på ämne. Rektorn har också i uppdrag att se till så att det finns 

resurser och hjälpmedel för att eleverna ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar 

(Skolverket, 2011, s. 18). Utifrån detta är det upp till varje pedagog att integrera datorer i 

undervisningen för att eleven ska uppnå de målen. Kroksmark (2013, s. 279) har studerat 

skolan och har kommit fram till att många pedagoger har en positiv inställning till digitala 

hjälpmedel. Däremot visar studien att många pedagoger anser sig ha för lite kompetens för att 

kunna använda digitala hjälpmedel fullt ut för att det ska kunna fungera som ett hjälpmedel. 

Han kan också visa att pedagoger anser att de inte kan så mycket som de hade velat samt att 

det ofta beror på att tiden inte räcker till. Kroksmark menar att det inte behöver vara långa 

utbildningar för att pedagogerna ska bygga upp en säkerhet utan att det kan räcka med 

inspirationstillfällen där de kan få tips och idéer från någon kunnig inom ämnet. Ofta är 

pedagoger positivt inställda till kompetensutveckling inom det digitala och de visar ett 

intresse att utveckla sin egen förmåga. 

 

3.3 Pedagogers motivation 
Ahl (2004, s. 18-23) försöker klargöra begreppet motivation och vilka faktorer som påverkar 

vuxna människors motivation. Hon menar att det är svårdefinierat och synsättet på begreppet 

har varierat under det senaste århundradet beroende på rådande människosyn. I rapporten 

definieras begreppet motivation som ”det som får människan att göra något” (Ahl, 2004, s. 

20). Det nämns även olika faktorer som kan påverka motivationen som exempelvis lön, 

personlig utveckling, intresse och delaktighet. Det finns många olika tolkningar av 

motivationsbegreppet, en del menar att motivation handlar om inre signaler som leder till 

handling medan andra menar att det är målet som styr motivationen.  

 

I rapporten Lusten och möjligheten (Skolverket, 2006, s. 42) går det att läsa att pedagogens 

lust skapar lärande hos eleverna. Även pedagogens lust att lära ut och tilltro till sin egen 

kompetens skapar en positiv utveckling hos eleverna, men även för pedagogen själv, eftersom 

eleverna visar engagemang och utveckling tillbaka. Vidare menar Skolverket (2006, s. 42) att 

pedagogens lust hänger samman med deras arbetssituation och de möjligheter som finns där.  
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3.4 Påverkan på pedagogers val 
Lundmark (2006, s. 29) har studerat vad som påverkar pedagogerna i deras val av läromedel 

till eleverna i årskurs 1, genom att hon dels intervjuat läromedelsförlag, men även verksamma 

pedagoger. Hon har kommit fram till att det är många olika läromedel som används och att de 

har olika syften. Det hon bland annat kommit fram till är en bidragande faktor då pedagogerna 

väljer läromedel är att det ska gå att individualisera. Pedagogerna påpekar att de väljer 

läromedel efter elevernas förmåga och intressen. Lundmark kan konstatera att många 

pedagoger väljer läromedel som innehåller många olika nivåer inom samma serie. Det kan 

exempelvis vara samma text fast olika längd och svårighetsgrad. Anledningen till detta är att 

alla elever är olika och har olika förmåga och intresse, därför passar inte samma material alla 

elever. I studien är det också vissa pedagoger som beskriver att de ibland vill prova något nytt 

och ibland väljer de material som de tror är intressant och spännande för eleverna. Lundmark 

beskriver också att pedagogerna väljer material och arbetssätt som gör arbetet meningsfullt, 

inspirerande och att det utmanar elevernas fantasi. Ytterligare en faktor som Lundmark (2006, 

s. 31) kommit fram till som påverkat pedagogernas val av läromedel är att det redan fanns på 

skolan. Pedagogerna har då inte haft så mycket att välja på och det har således fått jobba efter 

ett specifikt sätt som de inte själva har valt. Vissa pedagoger i studien har beskrivit att 

läromedlet har ärvts mellan de olika klasserna på skolan och har således funnits en lägre tid på 

skolan. Vissa pedagoger beskriver också att de i arbetslaget fått välja ett gemensamt material 

eller att kollegorna valt vilket material som ska användas. I vissa fall har även pedagogerna 

själva fått välja material utifrån erfarenhet, efter att ha letat eller efter att de fått 

rekommendationer.     

 

3.5 Att arbete själv eller i arbetslag 
Att arbeta själv är något pedagogerna på skolorna idag får finna sig i. Pedagogerna ska själva 

klara av allting och det är de som ansvarar för en klass. Hansen (1999, s. 302) beskriver att 

skillnaden mellan lärare och fritidspedagoger är att lärarna för det mesta arbetar själva och 

fritidspedagogerna ingår i ett samarbete. Fritidspedagogerna är i regel aldrig själva och de 

utarbetar på så sätt ett arbetssätt efter detta. Lärare ingår givetvis i ett arbetslag där de 

ventilerar bekymmer, problem och glädje, men ute i klassrummen kan en lärare känna sig 

ensam och maktlös. Samtidigt förklarar Hansen att den gemenskap en lärare kan befinna sig i 

är unik i sig. På en skola är alla lärare på samma nivå och många lärare kan veta hur en 

kollega arbetar och tänker trots att de inte arbetar gemensamt i klassen. Denna förmåga och 
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den gemenskapen är betydelsefull för att en lärare ska trivas och kunna utföra ett givande 

arbete. Utifrån det faktum att lärarna ofta arbetar enskilt vill många klara av allting själv och 

det kan ses som ett nederlag om detta inte lyckas. Dock går det inte att klara allting själv 

vilket de pedagogerna med gedigen erfarenhet har lärt sig. Pedagoger utvecklar därför enligt 

Hansen (1999, s. 303-304) en individualism som kan vara både positiv och negativ. Den 

självständighet och det självförtroende pedagogerna utvecklar är positiv för pedagogen själv 

men även för skolan. Däremot kan det uppstå en osäkerhet och en rädsla för kritik eller för 

förändringar. Detta kan i sin tur leda till att det fungerade arbetssättet kan rasa ihop och 

pedagogen befinner sig långt ner i självförtroendet. Fridolfsson (2008, s. 246) beskriver att en 

extra resurs på skolan eller klassrummet inte betyder att ett problem blir löst eller att arbetet 

underlättas. Hon menar att det är av betydelse att resursen används på ett effektivt och 

ändamålsenligt sätt. Hon beskriver också att specialpedagogen kan fylla olika funktioner 

beroende på situation. I vissa lägen är det mest effektivt om specialpedagogen blir en del av 

undervisningen och i vissa situationer ger det bäst resultat om specialpedagogen jobbar enskilt 

med elever i ett annat rum.  
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4. Metod 
I detta kapitel kommer vi inledningsvis att redogöra för det tillvägagångssätt vi valt att 

tillämpa i denna studie. Vi kommer även beskriva vilka informanter vi valt ut samt hur 

undersökningen gick till. Avslutningsvis kommer vi beskriva hur vi sammanställde och 

bearbetade det empiriska materialet. 

 

4.1 Metodval 
För att få en större förståelse och en inblick i hur pedagogerna väljer läs- och 

skrivutvecklingsmetod till sin undervisning har vi valt att använda oss utav en kvalitativ 

studie. Detta för att få en förståelse för pedagogernas valmöjligheter samt få mer djup i deras 

svar och beskrivningar. Utifrån detta har vi således valt att utföra kvalitativa intervjuer för att 

få en helhetsbild av pedagogernas valmöjligheter. Syftet med en kvalitativ intervju är att hitta 

likheter och skillnader mellan människors olika handlingar samt förstå de olika sätten att 

resonera på (Trost, 2010, s. 32). Kvale och Brinkmann (2009, s. 34) förklarar detta vidare 

genom att intervjun syftar till att ta sig närmre och förstå intervjupersonernas livsvärldar. Vårt 

syfte med intervjuerna var att få en förståelse för hur olika faktorer påverkar pedagogernas 

valmöjligheter. Genom att använda oss av kvalitativ intervjumetod var vårt mål att få en större 

förståelse och inblick i pedagogernas arbetssituation. Kvale och Brinkmann (2009, s. 246) 

menar att de kvalitativa intervjuerna kan riskera att inte bli helt objektiva då intervjuaren 

påverkar intervjupersonen med sitt formulerande och framförande av frågorna. De menar 

också att forskare inte kan vara helt säkra på att intervjupersonen svarar på samma sätt varje 

gång de får en fråga, och de kan ändra sina svar och uppfattningar under intervjuns gång.  

 

Då vi ska undersöka och förstå hur faktorer påverkar pedagogernas val av läs- och 

skrivutvecklingsmetod kommer vi använda oss utav en kvalitativ metod. En kvalitativ metod 

passar bättre för vår studie i jämförelse med en kvantitativ metod. Enligt Larsson (2005, s. 92) 

används en kvalitativ metod för att förstå individers upplevelser genom sina egna berättelser. 

En kvantitativ metod används däremot för att beskriva statistiska fenomen genom att 

sammanfatta det insamlade materialet. Olsson och Sörensen (2007, s. 90) beskriver att genom 

en kvantitativ metod är målet att få fram en stor mängd data för att kunna dra generella 

slutsatser samt att fokusera på kvantiteter. Vi ser både fördelar och nackdelar med de olika 

metoderna. I de kvalitativa studierna som är lågt strukturerade finns det risk att informanterna 

berättar fritt och att intervjuerna inte leder till det mål som är tänkt från början. För att återföra 
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intervjun till det tänkta ämnet är det viktigt att som intervjuare vara uppmärksam för att kunna 

ställa följdfrågor som leder intervjun tillbaka till ämnet. Svårigheten är att fortfarande förhålla 

sig objektiv för att inte påverka informantens svar. Larsson (2005, s. 102) beskriver att 

intervjuarens förhållningssätt och attityd påverkar intervjupersonen. Detta är viktigt att ha i 

åtanke för att får fram ett så tillförlitligt resultat som möjligt. Samtidigt kan en kvalitativ 

metod leda till en djupare förståelse för bakomliggande känslor och beteenden. I en 

kvantitativ metod är det inte lika lätt att få denna förståelse. Utifrån detta känner vi att den 

kvalitativa forskningen passar vår studie bättre då den fokuserar på få informanter och en 

kvalitet och ett djup i svaren istället för en kvantitet och ett generaliserande. 

 

De intervjuer vi valt att utföra är av ett halvstrukturerat upplägg och en låg grad av 

standardisering. Trost (2010, s. 39) förklarar att kvalitativa intervjuer ofta brukar ha 

karaktären av en låg grad av standardisering för att variationsmöjligheterna ska bli större. Vi 

valde att utforma huvudfrågor som intervjuerna skulle kretsa kring. Utifrån dessa huvudfrågor 

konstruerade vi underfrågor som skulle föra intervjun vidare. Den intervjuguide vi använt 

finns i Bilaga 1. Kvale och Brinkmann (2009, s. 43) beskriver att kvalitativa intervjuer 

grundas på teman och hjälpande frågor. Detta upplägg bidrar till att pedagogerna kan berätta 

fritt kring temat och förhoppningsvis ger det en djupare och större förståelse för det berättade. 

Vi valde att använda oss av en halvstrukturerad intervjuguide för att inte bli låsta vid specifika 

frågor. Istället lät vi intervjuerna kretsa kring större övergripande teman för att ge 

intervjupersonerna möjligheter att utveckla sina svar. Även Patel och Davidsson (2011, s. 82) 

menar att graden av strukturering avgör intervjuernas utgång. En låg grad av strukturering 

innebär större frihet och en öppnare dialog. I de halvstrukturerade intervjuerna bestäms svaren 

av den intervjuade och intervjuaren guidar med hjälp av följdfrågor (Trost, 2010, s. 103). Då 

vi hade tre faktorer vi undersökte samt att vi ville ge pedagogerna möjligheter att utveckla 

sina svar för att ge oss en större förståelse passade denna modell bra för våra intervjuer.  

 

4.2 Urval 
När en studie ska göras finns det olika faktorer att ta hänsyn till samt fundera över. Det 

handlar då om vilket urval av informanter som ska göras. Anledningen till att ett urval ska 

göras med precision är för att resultatet ska anses tillförlitligt. Den urvalsgrupp som ingår ska 

representera en större population (Denscombe, 2004, s. 173). Vår kvalitativa intervjustudie 

innefattar fyra pedagoger i årskurs ett eller två. Anledningen till detta är för att det i årskurs 
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ett och två bedrivs grundläggande läs- och skrivutvecklingsundervisning. Vidare gjorde vi ett 

urval på vilka skolor vi vände oss till. Vi intresserade oss inte för kön eller ålder på 

pedagogerna då vi inte ansåg detta som betydelsefullt i denna studie.  

 

4.3 Etiskt förhållningssätt 
För att en undersökning ska genomföras på ett korrekt och etiskt försvarbart sätt finns det 

vissa faktorer att ta hänsyn till. Vetenskapsrådet (u.å) har utformat fyra kriterier som är av 

betydelse vid forskning och de har till uppgift att skydda individer som deltar vid forskning. 

De fyra forskningsetiska principerna för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet vilka vi 

behandlade och tog hänsyn till under vår undersökning. Informationskravet innebär att 

informanterna ska informeras om vilken roll de har i studien samt att deras deltagande är 

frivilligt och att de har rätt att avbryta deltagandet (Vetenskapsrådet, u.å. s. 7). Detta fullföljde 

vi genom att i god tid skicka ut information till informanterna för att delge dem deras roll i 

studien samt vilka rättigheter de har. Samtyckeskravet innebär att inhämta samtycke från de 

deltagande (Vetenskapsrådet, u.å. s. 9) vilket vi tillgodosåg genom att informanterna själva 

fick bestämma om de ville vara med i studien. Konfidentialitetskravet innebär att alla 

uppgifter är hemliga och de ska inte gå att koppla till de enskilda individerna. Ingen obehörig 

ska få ta del av den insamlade informationen (Vetenskapsrådet, u.å. s.12). Detta krav 

tillgodosågs genom att vi informerade informanterna om att deras personuppgifter är 

konfidentiella och att allt som sades på intervjun skulle stanna mellan oss. Avslutningsvis är 

det nyttjandekravet som innebär att uppgifter enbart samlas in i syftet att användas i den 

aktuella forskningen (Vetenskapsrådet, u.å. s. 14). Vi informerade informanterna om att vi 

enbart kommer använda materialet i vår studie.  

 

4.4 Genomförande 
Vår empiriska undersökning började med att vi kontaktade rektorerna på skolorna för att få 

hjälp att hitta pedagoger som undervisar årskurs ett eller två i läs- och skrivutveckling. När vi 

fått namn på pedagoger kontaktade vi dessa för att höra om de var intresserade av att delta i 

vår undersökning. När vi fått kontakt och godkännande från pedagogerna bestämde vi tid och 

plats och bad dem avsätta 60 minuter för intervjun för att det skulle finnas tid för utförliga 

diskussioner och samtal före, under och efter intervjun. Vi skickade också ut ett 

informationsbrev till de berörda informanterna för att de skulle ha all information på papper 
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samt våra kontaktuppgifter om det skulle uppstå några problem. Vi valde att åka ut till 

respektive pedagog för att intervjua dem i deras miljö. Detta för att få en helhetsbild av 

pedagogerna och deras arbetssätt. Trost (2010, s. 65) menar att intervjun ska ske på en plats 

där informanten känner sig trygg och där personen inte hamnar i underläge. Utifrån detta 

valde vi att informanterna fick välja plats och det passade bra att genomföra intervjuerna på 

deras arbetsplatser. Vi valde också att spela in intervjuerna för att i efterhand kunna gå 

tillbaka och lyssna på vad som sagts och hur de uttryckt sig. Genom att spela in intervjuerna 

kan intervjuaren fokusera på informanten och utförandet av intervjun för att sedan i efterhand 

gå tillbaka och lyssna på vad som sagts och med vilket tonfall, menar Kvale och Brinkman 

(2009, s. 194-195).  

 

Innan vi genomförde intervjuerna lät vi först en pedagog läsa igenom våra frågor och ge 

respons utifrån om frågorna var enkla och entydiga. Därefter gjorde vi en pilotstudie. En 

pilotstudie är enligt Olsson & Sörensson (2007, s. 29) ett sätt att testa sitt 

undersökningsverktyg. Vi testade därför våra frågor och vår intervjuteknik på en pedagog för 

att se hur väl frågorna kunde ge svar på vår frågeställning och hur vi hanterade rollen som 

intervjuare. Vi upptäckte då att vi inte ställde alla frågorna som vi skrivit ned dem utan istället 

utvecklade frågorna under tiden, vilket resulterade i ledande frågor med egna värderingar 

invävda. Några av frågorna var inte relevanta för vår studie och några behövde omformuleras 

för att innebörden skulle bli tydlig. 

 

Under intervjuerna använde vi en intervjuguide med öppna frågor. Vi hade delat upp frågorna 

i tre teman, vilka var kompetens, resurser och motivation. Under alla intervjuer deltog vi båda 

två för att objektiviteten i intervjuerna skulle öka. En av oss fokuserade enbart på att intervjua 

och den andra fokuserade på att anteckna och uppmärksamma betydelsefulla inslag och 

kommentarer samt hur informanten och intervjuaren agerade i olika lägen. Vi var medvetna 

om att detta eventuellt kunde påverka informanten, men valde ändå att vara två för att skapa 

en helhetsbild av hela intervjun och det som sagts.   

 

4.5 Analysverktyg 
Redan innan vi genomförde våra intervjuer planerade vi hur analysen av intervjuerna skulle 

gå till. Utifrån implementeringsteorin strukturerade vi upp vår intervjuguide. Detta skedde 

genom att vi formulerade frågor utifrån de tre olika faktorerna kompetens, resurser och 
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motivation. Kvale och Brinkman (2009, s. 206) beskriver att analysen bör påbörjas med en 

gång för att ett lyckat analysarbete ska ske. Därför ska en tydlig plan vara upplagd redan 

innan empiriundersökningen påbörjas. De menar vidare att intervjuguiden ska utformas så den 

underlättar för analysen. Efter vi fått fram vårt resultat genom intervjuerna började vi 

analysera den insamlade empirin vi samlat in. Vi analyserade utifrån de tre olika faktorerna 

kompetens, resurser och motivation och det vi tittade inom de olika faktorerna var:  

 

Kompetens Förstår pedagogen uppdraget?  

Har pedagogen relevant utbildning och kompetensutveckling? 

Resurser Har pedagogen tillräckligt med utrustning, läromedel, tid och extra 

resurser/personal? 

Motivation Är pedagogen motiverad att utföra uppdraget? 

 

Vi transkriberade intervjuerna för att skapa oss en bild av vad som sagts samt för att kunna 

inleda analysarbetet. Trost (2010, s. 149) beskriver att genom analysen synliggörs mönster 

och en tydligare struktur uppstår. Han förklarar också att analysen bidrar till att få en ökad 

förståelse och det synliggörs sådant som inte framkommit tidigare. Widerberg (2002, s. 143) 

beskriver att analysarbetet för de kvalitativa intervjuerna med fördel struktureras upp i teman 

för att på så sätt skapa en tydlig bild över det insamlade materialet. Hon beskriver att det finns 

olika metoder att använda för detta arbete och att det beror på vad det är som undersökts. För 

att strukturera upp empirin och hitta de faktorer vi var ute efter utgick vi från 

implementeringsteorin. Vi kategoriserade informanternas svar utifrån deras kompetens, 

resurser och motivation och redogjorde för dessa i resultatdelen. Utifrån detta undersökte vi 

deras svar för att se hur de olika faktorerna påverkar deras val av läs- och 

skrivutvecklingsmetod. 

 

4.6 Arbetsfördelning 
Vi har under denna studie fördelat arbetet jämt mellan oss. Största delen av arbetet har gjorts 

gemensamt då vi hjälpts åt att lägga upp arbetet samt hitta relevant litteratur. Även 

intervjuerna har gjorts gemensamt. Vissa delar har bearbetats var för sig för att sedan 

sammanställas gemensamt. De avslutande delarna som analys och diskussion har vi gjort 

gemensamt för att kunna reflektera och diskutera kring det resultat vi kommit fram till. 	    
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5. Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer vi redogöra för vad varje pedagog har sagt under intervjun om 

kompetens, resurser och motivation i samband med läs- och skrivutvecklingsarbete, samt hur 

det påverkat valet av metod. Därefter kommer vi att sammanfatta det samlade resultatet från 

alla pedagoger i varje kategori.  

 

5.1 Kompetens 
Pedagog 1 har jobbat som lärare i 19 år och är behörig i svenska för årskurs 1-7. Under 

lärarutbildningen fick hon lära sig lite om flera olika läs- och skrivutvecklingsmetoder som 

sedan fick testas i praktiken med handledning under utbildningen. Hon har mestadels arbetat 

med äldre elever så det är de senaste tre åren hon arbetat aktivt med läs- och skrivutveckling 

med ettor och tvåor. 

 

… eftersom jag inte hållit på så länge, kan jag ju inte säga att jag är jättebekväm i det. 

Alltså jag känner mig ju inte hundra procent säker. (Intervju med Pedagog 1) 

 

Hon har inte fått någon kompetensutveckling i läs- och skrivutveckling av skolan och har inte 

heller gått några andra kurser inom området. Det material som hon använder i sin läs- och 

skrivutvecklingsundervisning är Kiwimaterialet.	  Detta hade hon erfarenhet av från 

lärarutbildningen, men känner sig ändå inte helt bekväm med det. När vi frågar henne vad 

som skulle få henne att känna sig säkrare i läs- och skrivundervisningen säger hon:  

 

Ja, kanske mer kompetensutbildning faktiskt. Även om jag nu har läsinlärning i min 

utbildning, men det är ju så pass längesedan jag gick utbildningen. (Intervju med Pedagog 

1) 

 

Efter alla år som lärare säger hon att har hon fått en ”magkänsla” för vad som fungerar, men 

tror att kompetensutveckling ändå hade bidragit till att hon kunnat känna sig säkrare i läs- och 

skrivutvecklingsundervisningen. 

 

Pedagog 2 har jobbat som lärare i 19 år och är behörig i svenska för årskurs 1-7. Under 

intervjun framkom att hon inte fått så mycket med sig från lärarutbildningen i läs- och 

skrivutveckling.  
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För jag tyckte faktiskt inte att vi hade fått jättemycket med oss när det gällde läs- och 

skrivinlärning. (Intervju med Pedagog 2) 

 

Pedagogen menar att den kompetens hon har inom området svenska har byggts upp genom 

kompetensutveckling via skolan, men även genom kvälls- och helgkurser som hon gått på sin 

fritid. Vidare nämner hon att de kurser och utbildningar hon gått har varit betydelsefulla för 

hennes arbete då de gett henne en bra grund att stå på samt verktyg för hur läs- och 

skrivutvecklingsundervisning kan utformas.  

 

Nästan direkt så började jag en Montessoriutbildning och där gick de väldigt grundligt 

igenom Montessoris sätt att se på läs- och skrivinlärning. Och det var precis vad jag 

behövde. Då kände jag, Åh, där fick jag ett verktyg, såhär kan jag göra. (Intervju med 

Pedagog 2) 

 

Hon anser också att det som varit betydelsefullt har varit att ha erfarna kollegor att få tips och 

råd ifrån angående läs- och skrivutvecklingsundervisning. Hon beskriver att hon utan dessa 

kollegor hade haft svårt att utforma undervisningen, hantera skeptiska föräldrar samt elever 

med inlärningsproblem. Däremot förklarar hon att med tiden har mer erfarenhet kommit och 

tryggheten har sakta men säkert byggts upp. Pedagogen har regelbundet gått 

påbyggnadsutbildningar i syfte att utöka sin kompetens inom läs- och skrivutveckling, men 

även för att vara uppdaterad på det senaste. Vad gäller pedagogens utformning av läs- och 

skrivundervisning har den kompetens och de kurser och utbildningar hon gått påverkat hennes 

arbetssätt. Hon menar att det som hon känner en trygghet i och inspirerats av är också det som 

påverkat hennes val av läs- och skrivutvecklingsmetod.  

 

Pedagog 3 har jobbat som lärare i 38 år och är behörig i svenska för årskurs 1-3. Under 

intervjun framkom det att hon inte fått någon kompetensutveckling inom läs- och 

skrivutveckling via skolan. Hon har gått några kurser på sin fritid, men det mesta har hon lärt 

sig med tiden. Hon beskriver också att hon inte saknar någon kompetensutveckling då hon 

anser sig kunna lära barn läsa och känner sig säker inom ämnet.  

 

Inte när det gäller läsinlärning, det kan jag! 

… hur man lär barn läsa det… det kan jag om man säger så. (Intervju med Pedagog 3) 
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Det arbetssätt hon använder sig av lärde hon sig främst under sin utbildning och under den 

praktiktermin hon hade. Hon beskriver att handledaren använde sig utav ljudmetoden och 

pedagogen tyckte detta arbetssätt fungerade bra. Samtidigt var ljudmetoden den enda som 

fanns under utbildningen och därför den som lärdes ut.  

 

När jag gick min utbildning så var det enda vi pratade om då, det var ljud. (Intervju med 

Pedagog 3) 

 

För att följa med i samhällets utveckling använder hon sig av teknik så som iPad och datorer i 

undervisningen. Däremot anser hon att barn inte kan lära sig läsa och skriva enbart med hjälp 

av datorer utan att det endast fungerar som ett hjälpmedel. Hon försöker lära sig tekniken av 

sina kollegor, men förklarar att det för det mesta är hon som får hjälpa dem med den 

traditionella läs- och skrivundervisning. 

 

Pedagog 4 har arbetat som lärare i 16 år och är behörig i svenska för årskurs 1-7. Hon 

upplever att lärarutbildningen inte gett henne så mycket kunskap om läs- och skrivutveckling 

inom det område hon arbetar med nu. På frågan om hur utbildningen har påverkat hennes läs- 

och skrivutvecklingsarbete beskriver hon att: 

 

Den utbildningen jag fick en gång i tiden, nej det är nog den fortbildningen som vi har 

fått under tiden som man har jobbat. (Intervju med Pedagog 4) 

 

Det är den kompetensutveckling hon fått de senaste åren som har varit viktigast för hennes 

nuvarande arbetssätt med läs- och skrivutveckling. Skolan har satsat på en metod som heter 

ASL (Att skriva sig till läsning) och valt att utbilda Pedagog 4 och hennes kollega i detta. 

Efter utbildningen i ASL har de olika skolorna tillsammans bildat nätverk där pedagogerna 

ska kunna träffas och utvecklas vidare tillsammans.  

 

Och nätverk innebär att vi träffas flera olika skolor och så sitter vi ihop, i olika grupper 

och då, i och med att jag har lärt mig det här lite tidigare så är jag handledare för den 

gruppen. Det innebär ju inte att jag sitter och är proffs på det, men det innebär att man 

driver arbetet vidare eller är där för att ge varandra tips och idéer för hur man kan jobba 

vidare med det. Så att nätverksgrupper det är någonting som jag tror på, jättemycket, det 

här att vi lärare delger varandra. (Intervju med Pedagog 4)  
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Hon upplever att nätverken har varit mycket givande i hennes egen utveckling och det är 

något hon verkligen tror på.  

 

5.1.1 Sammanfattning 

Alla de pedagoger vi intervjuat har arbetat i mer än femton år och har en lång erfarenhet inom 

yrket, dock har tre av fyra haft perioder då de bara arbetat med äldre barn och alltså inte haft 

fokus på det tidigare läs- och skrivutvecklingsarbete. Tre av fyra pedagoger tycker inte att 

lärarutbildningen har gett dem den kunskap som behövts i arbetet med läs- och 

skrivutveckling. Pedagog 3 har arbetat på ungefär samma sätt under sin tid som lärare. Den 

läs- och skrivutvecklingsmetod hon lärt sig under sin lärarutbildning är den hon använt hela 

tiden och fortfarande använder sig av. Kompetensutvecklingen ser väldigt olika ut för alla 

pedagogerna. Pedagog 2 är själv aktiv i att kompetensutveckla sig inom läs- och 

skrivutveckling på kvällar och har även fått kompetensutveckling av sin arbetsgivare. 

Pedagog 4 har blivit styrd av skolan att kompetensutveckla sig i en speciell läs- och 

skrivutvecklingsmetod. Pedagog 3 har gått några enstaka kurser på fritiden och Pedagog 1 har 

inte genomfört någon kompetensutveckling inom läs- och skrivutveckling. Gustafsson och 

Mellgren (2005, s. 40) påtalar att det är betydelsefullt att pedagogerna regelbundet får 

kompetensutveckling för att undervisningen ska utvecklas och bidra till ett gynnsamt lärande 

hos eleverna. Tre av fyra pedagoger påtalar vikten av kollegialt samarbete i form av 

arbetslaglag, öppen kommunikation, nätverksträffar, utbyte av erfarenheter och den erfarenhet 

som de tillägnat sig under sitt arbete. 

 

5.2 Resurser 
Pedagog 1 berättar att på hennes skola prioriteras ett ämne i taget när det gäller inköp av 

material, eftersom det är en stor kostnad och det finns en viss budget att förhålla sig till. Hon 

kan inte köpa in det material hon själv vill ha till sin klass utan detta sker gemensamt i 

arbetslaget. Där har hon möjlighet att påverka vad hon vill ha, men måste ibland rätta sig efter 

andras önskemål.  

 

Ja, den här köpte vi för, det var nog för tre år sedan, för att en pedagog i det andra spåret 

då sa att ”ja men den är jättebra”, ja men den måste vi prova. Men som sagt var det var 

lite mycket text. (Intervju med Pedagog 1) 
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Lärarna får själva bestämma varifrån de vill beställa, men det som begränsar dem är utbudet 

av böcker som behandlar den nya läroplanen. Då skolan har funnits i tio år finns det ganska 

mycket läs- och skrivutvecklingsmaterial sen tidigare att använda sig av. Pedagog 1 och 

hennes kollegor har även bestämt sig för att inte kopiera material utan faktiskt använda sig av 

det som finns och är utformat av läromedelsexperter. Resurser i form av specialpedagog finns 

i arbetslaget. Hon har täta kontakter med specialpedagogen som även är med under vissa 

lektioner i svenska och beskriver:  

 

Så att hon finns ju som en lagmedlem och sen har hon ju då 50 % nedsatt tjänst för bara 

specialundervisning. (Intervju med Pedagog 1) 
 

Trots detta upplever hon att tiden inte räcker till för att hinna med alla elevers olika behov. 

Tidsbristen påverkar även upplägget på lektionerna då hon upplever att hon inte hinner 

planera lektionerna på de sätt hon hade önskat för att stimulera eleverna mer.  

 

Pedagog 2 beskriver att hon har ett ansvar över svenskundervisningen. Detta har inneburit att 

hon har varit den som i slutändan bestämt vilket material som ska köpas in. Hon beskriver att 

arbetslaget var med och diskuterade och studerade olika läromedel, men det var hon som 

slutligen bestämde vilket material som skulle beställas. Detta faktum leder till att pedagogerna 

i arbetslaget är fria att välja läromedel, men de måste ändå vara överens då alla i årskurs 1-3 

ska ha samma läromedel fast olika nivåer. På frågan vilken metod pedagogen använder i sin 

undervisning beskriver hon att det är många. Däremot nämner hon att det främst är 

helordsmetoden hon använder. Anledningen till detta är att hon känner en trygghet i den och 

det fungerar just för tillfället i de elevgrupper hon har nu. Hon framhäver även att de övriga 

metoderna hon hämtar inspiration ifrån är sådant som hon fått fortbildning och 

kompetensutveckling i. Om pedagogen hade fått välja läs- och skrivutvecklingsmetod helt 

fritt beskriver hon att hon hade valt ASL. Hon beskriver även att hon hade velat ha större 

möjligheter och resurser att jobba integrerat med samhället och det som är aktuellt där. Hon 

syftar då på att kunna jobba med brev, sms, språk etcetera samt att via tekniken få kontakt 

med samhället via exempelvis bloggar, besöka tidningar samt göra andra studiebesök. Hon 

beskriver dock att tekniken har krånglat för mycket för att hon ska våga lita på den fullt ut 

men hon använder trots allt iPads i klassrummet. 
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… vi har ju 12 iPads, som vi kan använda ibland, vi har ju många som använder dem, men 

just när det krånglar och man känner att åh, jag skulle haft en bunt med iPads här inne 

alltid… (Intervju med Pedagog 2) 

 

… jag hade fått utbilda mig själv i vissa saker först för att vara trygg med det, det är ju det 

som är. (Intervju med Pedagog 2) 

 

Under intervjun beskrev pedagogen att de har en specialpedagog som är på skolan tre dagar i 

veckan som hjälper till där de behövs. Hon förklarar att de försöker utnyttja henne som 

kompetens i svenskan så mycket som möjligt när det är i behov utav det. De har också en 

fritidspedagog som går mellan klasserna och som fungerar som en extra resurs under 

svensklektionerna.  

 

Pedagog 3 säger under intervjun att hon upp till den läs- och skrivutvecklingsmetod hon 

använder har en läsebok samt en arbetsbok. I början har alla elever individuell läsläxa som 

pedagogen går igenom med dem var för sig. Däremot är det fler och fler som får samma bok. 

Pedagogerna på skolan är fria att välja läsebok och arbetsmaterial själva, men de inspireras av 

varandra och vissa år får de även ärva material från tidigare årskullar. Pedagogen beskriver 

under intervjun att hon provat många olika böcker och material och att de varit av blandad 

kvalitet. Anledningen till att hon valde det material hon använder nu är för att det innehåller 

en tillräcklig mängd av varje moment. Hon beskriver att det inte behöver vara tre sidor med 

ljudanalys, utan att det räcker med en. Det ska vara så att barnen orkar med att göra allt för att 

sedan hinna med andra kreativa uppgifter från ”Prickiga pärmen” som pedagogen benämner 

den. I denna pärm finns det uppgifter kopplade till varje bokstav och ljud som är roliga att 

göra. På skolan finns det en specialpedagog som kopplas in då det finns problem med 

inlärning hos någon elev. Dock beskriver pedagogen att specialpedagogen har mycket att göra 

så tiden räcker inte till för alla de elever som skulle behöva henne i läs- och skrivutvecklingen 

och hon uttrycker sig: 

 

Dels har vi ju specialpedagoger, men de har ju, det är ju så lite nu för tiden. Så har man inte 

jättesvåra problem så, så har inte specialpedagogen tid att ta, utan det är bara de med störst 

problem så att säga, de största svårigheterna. Så man får ju i regel klara av det själv, och då 

är jag ju glad av min gedigna utbildning så att säga. För det här med läsinlärning det kan jag. 

(Intervju med Pedagog 3) 
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Pedagog 3 ser detta som ett hinder i utformningen av undervisningen. Hon beskriver också att 

i årskurs 1 är de två pedagoger, vilket innebär att de kan dela upp elevgruppen i halvklass som 

hon tycker är betydelsefullt för ett gynnsamt läs- och skrivutvecklingsarbete. Hon upplever 

ibland att tiden inte räcker till för det hon skulle vilja göra och det påverkar hennes 

undervisning negativt.  

 

Sen tycker jag barnen går mindre i skolan. Jag hinner aldrig med det jag vill 

egentligen. (Intervju med Pedagog 3) 

 

Pedagog 4 jobbar med ASL, det är alltså mycket fokus på datorer och iPads. Det finns inte en 

klassuppsättning av datorer till eleverna, men det ser hon inte som ett problem då de alltid 

jobbar två och två på varje dator för att utvecklas tillsammans. Hon förklarar detta genom att 

beskriva: 

  

… när vi kör så jobbar de ju aldrig själva, de jobbar ju två och två. Fast jag kan tycka att 

det fyller en jättestor poäng i att jobba två och två för det är så mycket i samarbetet som 

gör att de utvecklas. Så att en klassuppsättning finns det inte, om man inte någon period 

ser till att, men då får man liksom samla ihop alla datorer på skolan, men det är lite 

jobbigt. (Intervju med Pedagog 4) 

 

Däremot tror hon att det kommer satsas på fler datorer framöver. På datorerna finns ett 

program som heter Talande tangentbord som används mycket och utöver detta använder hon 

sig även av skrivböcker och övningsböcker. Hon använder sig även av Kiwimaterialet, men 

bara för att det redan finns på skolan. Pedagogen tror att det skulle finnas möjlighet att köpa 

in nytt material om det är något speciellt som behövs, men har inte testat då hon upplever att 

det inte behövs så mycket material när eleverna går i ettan och tvåan. Hon upplever att det är 

stort fokus på ASL och att det finns mycket resurser och uppbackning runt det arbetet. 

Pedagogen tror att fokuset på ASL beror på skolan valt att satsa på det och att det eventuellt 

varit annorlunda om det varit hennes egen ide som skulle genomföras. 

 

Hade det varit en grej som jag själv hade dragit igång då är det ju inte lika lätt, om jag nu 

hade trott på det och ingen annan, så att man har ju medvind av det att det är lagt på 

skolan. (Intervju med Pedagog 4) 
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På skolan där pedagogen jobbar finns en specialpedagog som är insatt i ASL och driver 

arbetet framåt. Hon fungerar också som en guide i arbetet med läs- och skrivutvecklingen. 

Pedagogen beskriver att hon och en kollega jobbar tillsammans i en klass som består av både 

förskoleklasselever och ettor. Under vissa tillfällen delar de upp gruppen med 

förskoleklasseleverna för sig och ettorna för sig. Hon ser detta som en resurs då gruppen blir 

mindre och mer tid kan läggas på varje elev samt att undervisningen kan specialiseras för 

eleverna. 

 

5.2.1 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar intervjuerna med de fyra pedagogerna att det råder skilda 

förutsättningar vad gäller resurser. Pedagog 1 och 4 har blivit styrda av skolan vad gäller 

vilken läs- och skrivutvecklingsmetod de ska använda. Där Pedagog 4 arbetar är det en metod 

som gäller för alla så där har pedagogerna inga egna val. Dock verkar den intervjuade 

pedagogen vara nöjd med denna metod och ser enbart fördelar. På skolan där Pedagog 1 

arbetar finns det olika material att använda vilket gör att hon har vissa friheter att välja. Hon 

kan se en del nackdelar med dessa material. Framförallt känner hon att Kiwimaterialet som 

pedagogerna uppmanas att använda kan ställa till problem då det är översatt vilket leder till att 

det innehåller en del svåra ord. Pedagog 2 har varit delaktig i material- och metodvalet men 

dock ska alla pedagoger som undervisar i årskurs 1-3 använda samma material fast anpassat 

efter elevernas nivå. Hon ser det som positivt att ha fått vara med och välja material, men hon 

använder flera olika metoder för att individanpassa undervisningen. Även Pedagog 3 är 

delaktig i metod- och materialvalet. Hon har fria möjligheter att välja själv och klasserna 

behöver inte jobba på liknade sätt. Dock inspireras pedagogerna på skolan av varandra och de 

ärver ibland material från tidigare klasser. Det material Pedagog 3 har möjlighet att styra över 

är det arbetsmaterial de använder och som eleverna skriver i, alltså förbrukningsmaterial så 

som skrivböcker och arbetsböcker, som inte går att återanvända. Vi tolkar det som att 

beroende på vad skolan satsar på och hur mycket material det finns blir förutsättningarna för 

pedagogerna olika. Även Lundmark (2006, s. 30) har i sin studie kunnat konstatera att det 

råder olika förutsättningar att välja material på skolorna.  

 

Alla pedagogerna beskriver att de har möjlighet att få hjälp av specialpedagog i ämnet 

svenska. Vissa har större möjligheter än andra beroende på vilken tid som finns tillgänglig 

samt vilka problem som råder i klasserna. Alla fyra pedagogerna beskriver att det är en 

trygghet att ha specialpedagogen att få råd ifrån angående läs- och skrivinlärningen. Pedagog 



26	  
	  

2 och 4 beskriver att de under vissa tillfällen har möjlighet att dela upp elevgruppen i 

halvklass då de har en förskollärare eller en fritidspedagog tillgänglig. Båda upplever att det 

är en stor fördel då de kan ägna mer tid till varje elev samt specialisera undervisningen. Att ha 

en extra resurs i klassrummet är något som Hansen (1999, s. 318) beskriver och hon menar att 

undervisningen kan specialiseras vilket även informanterna beskrev att de gjorde. Pedagog 3 

upplever att tiden inte alltid räcker till för att planera sin undervisning på det sätt hon skulle 

vilja. Ingen av de andra intervjuade pedagogerna har reflekterat över tidsbristen under de 

genomförda intervjuerna.  

 

5.3 Motivation 
Pedagog 1 tycker att hennes jobb är en utmaning varje dag och att det är väldigt roligt. 

Kollegorna är en viktig del av jobbet och hon skulle inte vilja arbeta ensam. Hon upplever att 

de har ett gott arbetsklimat och att det är ett prestigelöst förhållande mellan kollegorna, vilket 

gör att de kan dela både bekymmer och glädje med varandra.  

 

Det skulle bli väldigt ensamt och svårt, så fort jag stöter på något problem så ventilerar 

jag ju det med mina kollegor, alltså vi pratar väldigt mycket högt och lågt om allt, vi är 

inte rädda för någon prestige, alltså något sådant har vi inte. (Intervju med Pedagog 1) 

 

När hon skulle börja med läs- och skrivutveckling fick hon inte välja material utan det var 

Kiwimaterialet som fanns. Hon tycker om det, men hon upplever att det ibland är svårt att 

arbeta med materialet som är översatt till svenska eftersom alla ord inte är ljudenliga. Hon 

känner sig inte helt bekväm med sitt arbetssätt då hon inte arbetat på detta sätt under så lång 

tid. Samtidigt tycker hon att det finns en trygghetskänsla i att använda samma material många 

gånger då hon kan fokusera mer på eleverna än bokens utformning och texter. Även om det är 

samma material hon använder blir det ändå roligt då det alltid finns en ny mottagare som 

motiverar henne att fortsätta jobba framåt och hon beskriver: 

 

Alltså även om det är du och samma material så är det, tredjeparten alltså eleven är ju 

alltid en ny. (Intervju med Pedagog 1) 

  

Hon valde att börja jobba på denna skola eftersom hon delar skolans synsätt på pedagogik och 

arbetssätt. Dessutom tycker hon om att jobba i arbetslag och att det råder ett öppet klimat och 

där man hjälps åt för att få en bra arbetssituation.  
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Pedagog 2 förklarar under intervjun att det är av betydelse att pedagogerna tror på det de gör 

och att de utstrålar en säkerhet och glädje för att det ska bedrivas en så inspirerande, kreativ 

och lustfylld undervisning som möjligt. Detta menar pedagogen påverkar eleverna till att vilja 

lära. 

  

Jag tror att man själv måste känna sig trygg med det man gör. Och på något vis, känner 

man sig trygg med en sak så är det bättre att göra bara det då, jag tror barnen känner 

själva att det här tror hon på, då kör vi på det. Men det ska vara enkelt. (Intervju med 

Pedagog 2) 

 

Även föräldrarna kan känna av detta menar pedagogen vilket gör att de litar på att det bedrivs 

en framgångsrik undervisning som kommer fungera. Pedagogen menar att det är viktigt att ha 

en god relation till föräldrarna för att arbetet ska bli så inspirerande och utvecklande som 

möjligt. Är föräldrarna emot det arbetssätt pedagogerna använder försvåras arbetet. Däremot 

förklarar pedagogen att om du som pedagog tror på det du gör och känner säkerhet kan du 

motivera för föräldrarna vad detta kommer bidra till.  

 

På frågan vad som motiverar pedagogen i sitt arbete med läs- och skrivutvecklingsarbete 

förklarar hon att det är att se barnen och den glädje de utstrålar. Vidare beskriver hon att den 

känslan som uppstår när det ”lossnar” för eleverna och hon kan se en utveckling hos eleverna 

är obeskrivlig vilket hon förklarar genom att säga: 

 

Nä men det är väl att man ser barnen, att barnen tycker att det är roligt… när det liksom 

lossnar för dem. (Intervju med Pedagog 2) 

  

Den glädje pedagogen själv känner är en drivkraft att vilja jobba vidare och utmana och 

utveckla eleverna och undervisningen ännu mer. Den motivation som pedagogen känner i sitt 

arbete bidrar till att hon anpassar sitt arbetssätt efter det hon vet fungerar samt efter vad 

eleverna tycker är roligt. Det som däremot kan begränsa pedagogens motivation är när det inte 

fungerar. Hon beskriver att hon ibland känner sig begränsad i sitt arbetssätt då hon vill jobba 

mer med exempelvis iPad och datorer. Hon har flera gånger varit med om att det inte fungerat 

som hon tänkt sig vilket bidrar till att det blir motigt att göra nya försök. En annan faktor hon 

beskriver som begränsande i sitt arbetssätt är att hon arbetar med elever i årskurs 1-3 
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tillsammans och hon tycker att det är en stor spridning på eleverna. Om hon exempelvis hade 

haft enbart en etta hade hon kunnat fokusera och specialisera undervisningen efter dem för att 

skapa så gynnsamma förhållanden som möjligt för att läs- och skrivutveckling. I nuläget är 

det många elever på olika nivåer att ta hänsyn till vilket gör att pedagogen känner sig splittrad 

i sin undervisning.  

 

Pedagog 3 säger under intervjun att hon är nöjd med sitt arbetssätt, mycket på grund av att 

alla barn hon undervisat lärt sig läsa. Hon beskriver också att det är barnen som motiverar 

henne att gå till jobbet varje dag trots att hon snart går i pension. Utan barnen vet hon inte vad 

hon hade gjort. Den glädje som barnen utstrålar när de förstår att de kan är obeskrivlig 

beskriver pedagogen. Hon säger att det inte finns något bättre än när ett barn knäcker 

läskoden, det är en pedagogs högsta dröm. 

 

Att se barnen när de upptäcker att de kan. Det finns inget bättre än ett barn som plötsligt 

upptäcker att de kan läsa.  Det är nog det roligaste som finns faktiskt. När de knäcker 

koden. (Intervju med Pedagog 3) 

 

Barnens entusiasm bidrar till pedagogens vilja att utforma en så kreativ, lustfylld och 

inspirerande undervisning som möjligt. Det är detta som motiverar och påverkar hur 

pedagogen väljer att arbeta med varje elev för att de ska uppnå en så god läs- och 

skrivutveckling som möjligt. Hennes uppdrag är att alla barn ska kunna läsa då de börjar 

fyran. Om detta inte lyckas ser hon det som sitt eget misslyckande. I vissa fall kan det finnas 

en annan problematik bakom barnens utveckling, så som dyslexi eller ADHD. Då krävs det 

mycket av henne som pedagog och i de fallen är det av betydelse att det finns ett bra 

samarbete med hemmet. Just detta kan pedagogen se som en begränsning i hennes arbete om 

motivationen hos föräldrarna är bristfällig och de inte orkar med att hjälpa sina barn. Hon 

beskriver att detta kan hända om det finns någon inlärningsproblematik hos barnen, då 

föräldrarna egentligen behövs mest.  

 

Pedagog 4 tycker att det är väldigt roligt med läs- och skrivutvecklingsarbetet då det är något 

som hon själv och de flesta eleverna tycker om. Hon uttrycker även att det är väldigt roligt att 

arbeta med ASL och att det känns som framtidens sätt att arbeta. Hon känner sig mycket nöjd 

och upplever att det nätverk hon ingår i, som ska föra utvecklingen vidare, är ett bra och roligt 

sätt att utvecklas och lära sig på. Ju skickligare hon upplever att hon är på ASL desto roligare 



29	  
	  

blir det och hon vill gärna arbeta vidare med det och känna att hon behärskar det fullt ut. Hon 

känner sig motiverad av det arbetsätt som finns i nätverket där alla pedagogerna lär av 

varandra. Sen säger hon också att engagerade elever och den friska energi de ger henne 

motiverar henne i sitt arbete. Det är en ny dag varje dag med barn.  

 

… du kan vara jättetrött en dag, men det är alltid en ny dag nästa dag, med barn, barn är 

så friska… (Intervju med Pedagog 4) 

 

5.3.1 Sammanfattning 

Alla våra informanter beskriver att det är barnen som driver dem framåt och som motiverar 

till att bedriva en utvecklande och inspirerande undervisning. Pedagogerna uttrycker att den 

glädje och lust att vilja lära som barnen utstrålar är obeskrivlig och den inspirerar 

pedagogerna till att utvecklas själva. Detta stämmer överens med det Gustafsson & Mellgren 

(2005, s. 78) menar med att pedagogen måste ha motivation att utveckla sig själv och 

undervisningen. Även Skolverket (2006, s. 42) menar att lärarnas motivation utvecklar ett 

lärande hos eleverna vilket i sin tur speglas tillbaka på pedagogerna. Pedagog 4 förklarar 

också att samarbetet med kollegorna i nätverket hon ingår i är motiverande till att utveckla 

undervisningen och arbetssättet. Utan kollegornas hjälp och diskussioner hade hon haft svårt 

att genomföra den undervisning hon gör idag. Även Pedagog 2 beskriver att hon inte hade 

klarat sig utan sina kollegor, framförallt inte när hon var ny som lärare. Att då ha erfarna 

kollegor att finna trygghet i var betydelsefullt för henne. Även Pedagog 1 förklarar att hon 

inte hade velat jobba ensam utan ett arbetslag. I arbetslaget diskuterar pedagogerna allt som 

rör vardagen som problem, glädje och utveckling. Den gemenskap hon känner bidrar till att 

hon tycker det är roligt att gå till jobbet varje dag samt att utveckla sin egen undervisning. 

Pedagog 3 är den enda som inte pratar så mycket om sina kollegor utan känner att hon klarar 

det mesta själv och det är barnen som är det viktiga för henne när det gäller motivationen till 

att gå till jobbet varje dag.   
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6. Diskussion 
I detta avsnitt kommer vi analysera det som framkommit under intervjuerna med hjälp av den 

tidigare forskning som är gjord inom det aktuella ämnet. Analysen kommer göras utifrån de 

tre teman, kompetens, resurser och motivation som intervjuerna och resultatet har utgått ifrån. 

 

6.1 Kompetens 
Endast Pedagog 3 har påverkats av sin lärarutbildning då hon fortfarande använder sig av den 

metod hon lärt sig där. Gustafsson och Mellgren (2005, s. 40) menar att det är viktigt att 

vidareutveckla sin kompetens för att kunna ge eleverna ett utvecklande och gynnsamt lärande. 

Då pedagogen själv anser att hon har ett fungerande arbetssätt och att hennes elever lär sig att 

läsa och skriva tycker hon inte att kompetensutveckling är nödvändig. Enligt Timberley 

(2013, s. 36, 61) kan det vara svårt att själv se de behov man har att kompetensutveckla sig 

och kanske är det så i Pedagogs 3:s fall. Med kompetensutveckling hade kanske hennes 

undervisning kunnat bli ännu mer utvecklande för eleverna.  

 

Pedagog 2 har gått kurser och fått kompetensutveckling av skolan. Detta har hon gjort för att 

hålla sig uppdaterad inom läs- och skrivutveckling. Hon använder sig just nu av väldigt 

många olika metoder samtidigt. Som Gustafsson och Mellgren (2005, s. 40) säger är det 

viktigt att kompetensutveckla sig och vi kan se att Pedagog 2 och 3 har helt olika arbetssätt 

beroende på den kompetens de har. Båda pedagogerna är nöjda med sina läs- och 

skrivutvecklingsmetoder och anser att det är ett bra sätt att lära och utvecklas för eleverna. 

Pedagog 2 vill kompetensutveckla sig mer och är nyfiken på att utvecklas vidare. Pedagog 3 

däremot har inget intresse av att kompetensutveckla sig vidare men säger sig ändå vara 

nyfiken på nya erfarenheter. Håkansson (2004, s. 223-225) menar att den kompetenta 

pedagogen är den som hela tiden lär och strävar efter nya erfarenheter. Utifrån det här 

synsättet anser vi att båda pedagogerna kompetensutvecklar sig. Den ena utifrån Gustafsson 

och Mellgrens sätt och den andra genom Håkansons sätt. Pedagog 4 har gått en 

kompetensutbildning i den metod hon utövar och ingår nu i ett nätverk där pedagoger byter 

erfarenheter med varandra för att fortsätta utvecklingen och få ta del av varandras 

erfarenheter. Hon verkar tycka att det är väldigt roligt och vill sträva framåt för att känna att 

hon kan behärska metoden fullt ut. Denna pedagog anser vi har de bästa förutsättningar då 

hon både får specifik kunskap, men även har möjlighet att få utbyta tankar och erfarenheter 

tillsammans med andra. Pedagogerna i vår studie talar om det kollegiala utbytet och 
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samarbetet som något positivt och uttrycker att de utvecklas i samarbete med arbetslaget. I 

Nilssons (2006, s. 118-119) studie däremot visas det att det enbart är vissa pedagoger som ser 

en betydelse i att kompetensutvecklas kollegialt för att det mest givande utbytet ska ske. Vi 

kan alltså konstatera att trots vårt resultat anser inte alla verksamma pedagoger att det är av 

betydelse att genomgå kompetensutveckling tillsammans med kollegorna på skolan eller att 

arbeta i arbetslag.   

  

Pedagog 1 är den pedagog som är mest osäker i sitt arbetssätt och upplever att hon skulle vilja 

ha mer kompetensutveckling för att känna sig tryggare i sin undervisning. Nilsson (2006, s. 

20) visar i sin studie att pedagoger ser en meningsfullhet i regelbunden kompetensutveckling 

och tar upp att kompetensutveckling kan bidra till att pedagogernas egen undervisning kan 

utvecklas. I Pedagog 1:s fall kan vi se en tydlig koppling till detta då det skulle ge henne mer 

kunskap som vidare kan leda till en trygghet i undervisningssituationen. Pedagog 3 och 4 var 

båda väldigt nöjda med sina läs- och skrivutvecklingsmetoder och var inte intresserade av att 

byta metod. Pedagog 2 var även hon nöjd med sitt arbetssätt, men skulle kunna tänka sig att 

testa på ASL, men var väldigt tydlig med att hon i så fall måste kompetensutveckla sig först. 

Pedagog 1 arbetar med en metod hon inte känner sig helt bekväm med och vill byta metod, 

men känner att hon behöver kompetensutveckling för att det ska vara möjligt. Avslutningsvis 

kan vi konstatera att alla pedagogerna har allmändidaktiska kunskaper om läs- och 

skrivutveckling vilket Jonsson (2006, s. 156) menar är betydelsefullt för elevernas inlärning 

men tre av fyra känner ett behov av vidare kompetensutveckling.  

 

Lundmark (2006, s. 29) förklarar att pedagoger ofta väljer material just efter att det ska gå att 

individualisera för att alla elever är olika och har olika förutsättningar. Vi kan däremot se en 

skillnad i hur individualiseringen sker och vi kan koppla detta till vilken erfarenhet och 

kompetens de har med sig. Exempelvis har informanten med längst erfarenhet av läs- och 

skrivutvecklingsarbete individuella läsläxor till alla elever medan de övriga pedagogerna har 

samma läs- och skrivutvecklingsmaterial till alla elever, med de är nivågrupperade. Även 

Gustafsson och Myrberg (2002, s. 134) diskuterar kring att erfarna pedagoger har en förmåga 

att individanpassa undervisningen och hitta olika strategier att gynna alla olika eleverna.  
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6.2 Resurser 
Utifrån den empiriundersökning vi genomfört kan vi konstatera att det råder olika 

förutsättningar och möjligheter för pedagogerna att välja läs- och skrivutvecklingsmetod 

vilket även Lundmark (2006, s. 29) uttrycker i sin studie. Det som vi framförallt kan se som 

påverkar pedagogerna i metodvalet är vad det finns för material på skolorna. De skolorna med 

rikligt med material har friare möjligheter att anpassa sin undervisning efter eget intresse och 

den kompetens de har. Vi kan dock se att det inte behövs flera olika material för att det ska gå 

att bedriva en utvecklande undervisning. Två av våra informanter använder ett material och de 

är nöjda med det. Informanterna beskrev också att det huvudsakliga som påverkar deras 

utformning av undervisningen är att alla elever ska utmanas och att undervisningen ska 

fungera.  

 

Erfarna pedagoger med en gedigen ämneskompetens menar Gustafsson och Myrberg (2002, s. 

14) kommer från att skolorna satsat ekonomiska resurser på att kompetensutveckla 

pedagogerna. Inga av våra informanter nämner att ekonomin hindrar dem från att bedriva den 

undervisning de vill. Samtidigt kan vi se att vissa skolor satsat mer på att kompetensutveckla 

pedagogerna samt resurser i form av material, digitala hjälpmedel eller liknande. Vilket är det 

Gustafsson och Myrberg beskriver som betydelsefullt. 

 

En av våra informanter har blivit uppmanad att använda ASL och digitala hjälpmedel i 

undervisningen. För att lyckas med detta arbete satsade skolan på att kompetensutveckla 

några pedagoger på skolan som sedan skulle sprida kunskapen vidare. Hon ser inga hinder 

med detta arbetssätt och hon ser det som en viktig resurs att sitta i närverksgruppen som 

startats för att diskutera problem och utbyta erfarenheter. Vi har dock en informant, Pedagog 

2, som skulle vilja jobba med ASL, men som inte anser att det finns tillräckligt med resurser 

till detta. Framförallt är det tillgång till datorer och iPads hon saknar, då det i nuläget enbart 

finns ett fåtal av dessa att använda. Hon nämner även att hon saknar viss kompetens vilken 

hon känner är betydelsefull för att kunna arbeta med ASL och digitala hjälpmedel fullt ut. Vi 

upplever även själva att det är dessa faktorer som är bristande för att pedagogerna ska kunna 

utföra en undervisning som är inspirerande och utvecklande samt som följt med i samhällets 

utveckling. Det faktum att pedagogerna anser sig inte ha tillräckligt med kunskaper inom det 

digitala är något som Kroksmark (2013, s. 279) beskriver. Han menar att pedagoger måste få 

utveckling och inspiration för att kunna använda sig av datorer i undervisningen. Det står trots 
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allt i styrdokumenten (Skolverket, 2011, s. 223) att eleverna exempelvis ska kunna skriva på 

datorer. Att då använda ASL som Pedagog 4 gör och som Pedagog 2 vill ser vi är tecken på 

att de vill följa med i utvecklingen och den senaste forskningen. Dock ser vi det som 

betydelsefullt att ett helt arbetslag vill jobba på samma sätt för att det ska lyckas genomföras. 

Mycket på grund av att kunna hjälpas åt, men även för att kunna gå utbildning gemensamt. 

Det handlar även i många lägen om att ha tillgång till tillräckligt med resurser och det är 

betydelsefullt att hela klassen ska kunna jobba vid datorer samtidigt.  

 

Utifrån det Kroksmark (2013, s. 279) beskriver om att pedagoger vill utvecklas inom det 

digitala, men att de inte har tillräckligt med kompetens stämmer väl överrens med det 

Sannerstedt (2001, s. 29) beskriver med implementeringsteorin. Vi kan tydligt se att de olika 

delarna i teorin är avgörande för att det ska kunna bedrivas en undervisning som även 

pedagogerna är villiga att använda. Pedagog 4 däremot som inte fått välja vilken metod som 

ska användas ser begränsat med hinder i sin undervisning och verkar nöjd med den metod och 

det arbetssätt som skolan valt att använda och satsa på. Skolan har skaffat iPads och datorer 

för att kunna arbeta med ASL fullt ut och pedagogen anser att de har tillräckligt med tekniska 

resurser för att bedriva denna undervisning. I motsats till denna pedagog ställer sig Pedagog 2 

som vill jobba mer med tekniken och ASL. Hon anser dock inte att det finns tillräckligt med 

resurser på skolan att bedriva detta samt att det har krånglat för mycket för att det ska vara 

pålitligt och gå att använda fullt ut. Dessa två pedagoger har ställts inför olika förutsättningar. 

Pedagog 4 har blivit uppmanad att jobba med tekniken och skolan har anordnat utbildningar i 

användandet av datorer och iPads för pedagogerna. Samtidigt har de nätverksträffar där de 

diskuterar undervisningen och hur den kan utformas. Pedagog 2 däremot vill jobba med 

tekniken men har inte tillräckligt med resurser eller kompetens. 

 

Under intervjuerna redogjorde alla våra informanter för att de vid behov kan få hjälp av en 

specialpedagog. Dock råder det olika förutsättningar för hur mycket och i vilka lägen som 

specialpedagogen kan kopplas in. Pedagog 2 beskriver att specialpedagogen kan komma in i 

gruppen när något problem uppstått vilket hon ser som en stor fördel. Även Pedagog 1 

beskriver att hon har täta kontakter med specialpedagogen på skolan och att hon är med på 

vissa lektioner. Pedagog 3 däremot förklarar att det enbart är vid svåra tillfällen och problem 

som specialpedagogen eventuellt kan hjälpa till då hon har mycket att göra. Hon uttrycker det 

också som att hon får lösa det mesta på egen hand. Dock får lärare inte vara rädda för att be 

om hjälp, för det går inte att klara allting själv som många pedagoger vill. Hansen (1999, s. 
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303-304) förklarar att pedagoger bygger upp en individualism genom att de försöker göra allt 

på egen hand och vissa ser det som ett nederlag om de inte klarar av vissa situationer. 

Framförallt är det nyutexaminerade lärare som vill klara av lika mycket som sina kollegor 

med en gedigen erfarenhet. Detta beskrev även Pedagog 3 som har stor erfarenhet, men som 

mött många nya lärare som vill klara allting själv. Samtidigt beskriver hon att pedagogerna 

ofta är ensamma och själva måste lösa problemen. Dock framhäver hon betydelsen utav att ha 

arbetslaget att diskutera med samt få tips och idéer för att vidareutvecklas som pedagog. Det 

kan handla om allt från konflikter till inlärningsproblem eller bristande motivation.  

 

Alla våra informanter ser specialpedagogen som en extra lärare i klassen och som kan hjälpa 

till i arbetet med eleverna. Dock har specialpedagogerna egentligen som uppgift att fungera 

som en vägledare för pedagogerna för att komma vidare med undervisningen och elevernas 

utveckling. Den uppgift som våra intervjuade informanter beskriver att de vill att 

specialpedagogen på skolan ska fylla är den som en speciallärare ska fylla. Detta innebär att 

det är speciallärare skolorna behöver för att kunna underlätta undervisningen samt gynna för 

elevernas lärande. Vi kan se att alla våra intervjuade pedagoger har samma syn på 

specialpedagogens uppgift och detta tyder på att det inte är någon som riktigt vet vilken 

funktion specialpedagogen ska fylla på skolorna. Vi kan också konstatera att skolorna är i ett 

stort behov utav att ha speciallärare, men vi tolkar det som att skolorna inte ser nyttan i att 

investera i att anställa dem.  

 

Utöver specialpedagogen har Pedagog 2 och 3 möjlighet att ha en extra resurs i klassrummet 

och kan då dela gruppen i halvklass. Båda beskriver det som betydelsefullt för att kunna lägga 

mer tid på varje elev samt att det blir ett annat lugn i klassen när eleverna inte är så många. 

Att ha en extra resurs i klassrummet är något som Hansen (1999, s. 318) beskriver. Hon 

förklarar att möjligheten att ha en extra person i klassrummet innebär att ansvaret fördelas och 

undervisningen kan specialiseras vilket flera av våra informanter beskriver som betydelsefullt. 

Det är vid vissa moment svårt att som ensam pedagog hinna med alla eleverna i den 

utsträckning som hade behövts. Att då få hjälp av en specialpedagog, förskollärare eller 

fritidspedagog kan i de situationerna vara avgörande för undervisningens utformning och 

elevernas inlärning. Utifrån det faktum att våra informanter har möjlighet att få hjälp av en 

extra resurs innebär att det kan påverka och utforma sin undervisning efter det. Pedagog 2 

visar detta tydligt genom att hon kan lyssna på varje elevs läsläxa för att en fritidspedagog 

kommer in i klassen. Utan denna möjlighet hade hon inte haft lika lätt att göra detta vilket 
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inneburit att hon inte haft samma koll på elevernas läsförmåga som hon har nu. Samtidigt 

menar Fridolfsson (2008, s. 246) att en extra resurs inte alltid betyder att undervisningen 

underlättas beroende på hur effektivt resursen används och för vilket ändamål.  

 

6.3 Motivation 
Alla våra informanter framhåller att det är barnen som är den största motivationen och som får 

pedagogerna att gå till jobbet varje dag. Barnen driver pedagogerna till att vilja utveckla sin 

undervisning samt att utvecklas själva. Ahl (2004, s. 20) förklarar att en person handlar utifrån 

det som motiverar, vilket stämmer väl överens med våra informanters beskrivning av 

elevernas roll att motivera pedagogernas i deras arbete. Pedagog 3 förklarar att det är när 

barnen knäcker läskoden som en glädje uppstå hos henne. Pedagog 1 känner sig trygg med det 

arbetssätt hon använder och med tiden har hon byggt upp en säkerhet kring materialet och 

kunnat fokusera mer på eleverna. Trots att materialet är samma som tidigare år upplever hon 

en motivation att använda det även kommande år. Hon menar att eleverna gör att varje dag 

blir spännande och att eleverna varierar från år till år och det bidrar till att pedagogen vill 

utveckla sig själv och undervisningen. Att pedagogen måste ha motivation att utveckla sig 

själv och undervisningen påtalar Gustafsson och Mellgren (2005 s. 78) betydelsen av. De 

menar att pedagogernas motivation påverkar undervisningen vilket i sin tur påverkar 

elevernas agerande och prestationer att vilja lära. Att eleverna utstrålar en glädje och lust att 

vilja lära beskriver även Pedagog 2. Skolverket (2006, s. 42) förklarar även de att lärarens 

motivation utvecklar ett lärande hos eleverna vilken i sin tur speglas tillbaka på pedagogerna. 

Denna rundgång bidrar till en utvecklande och inspirerande undervisning. Samtidigt gäller det 

att pedagogerna har en tilltro till sin egen förmåga att lära ut vilket Pedagog 3 beskriver.  

 

Vi kan utifrån vår studie se att för de pedagoger som enligt dem själva har en fungerande 

metod är det läs- och skrivutvecklingsarbetet som motiverar dem att utvecklas. Däremot kan 

vi se att de som inte är lika trygga i sin undervisning söker stöd och motivation i arbetslaget. 

Hansen (1999, s. 302) menar att gemenskapen mellan pedagogerna är betydelsefull för att 

pedagogerna ska trivas på arbetet. I vår studie kan vi se att de flesta pedagogerna finner stöd i 

arbetslaget och de uttrycker att de inte skulle vilja arbeta själva då trivseln inte skulle vara lika 

stor. Pedagogerna 1, 2 och 4 arbetar i arbetslag och upplever detta som betydelsefullt då det 

ger ett stort utbyte av erfarenheter och glädje. Pedagog 3 arbetar också i arbetslag, men hon 

definierar sig själv mer som en mentor till de andra kollegorna och finner inte samma utbyte 
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av arbetslagets gemenskap som de tre andra pedagogerna. Den skillnad vi kan se mellan dessa 

pedagoger är att hon som tror på sig själ och som fungerar som en mentor för övriga kollegor 

har ett starkt självförtroende. Hon anser sig inte behöva finna stöd i arbetslaget utan klarar sig 

i många lägen på egen hand. De andra tre informanterna däremot upplever vi försöker hitta 

sitt arbetssätt och söker därför inspiration och stöd hos andra pedagoger.  

 

6.4 Resultatdiskussion 
Inledningsvis ställde vi oss frågan om hur faktorerna kompetens, resurser och motivation 

påverkar pedagogerna i deras val av läs- och skrivutvecklingsmetod. Vi kan konstatera att alla 

dessa faktorer är avgörande i pedagogernas undervisning och utformningen av den. Det som 

framförallt påverkar pedagogerna i deras val är vilken kompetens de har. Vissa har inspirerats 

av sin utbildning och andra har inspirerats av den kompetensutveckling de skaffat sig. 

Kompetens är det som framförallt avgör hur pedagogerna arbetar med läs- och 

skrivutveckling.  

 

Oavsett hur fri du känner dig att välja läs- och skrivutvecklingsmetod finns det alltid faktorer 

som påverkar valet. Exempelvis uttryckte en av våra intervjuade pedagoger att hon hade fria 

valmöjligheter att välja material och beskrev att pedagogerna på skolan arbetade på olika vis. 

Samtidigt kan vi konstatera att hon vissa år fick ärva material och skolan ville att pedagogerna 

skulle inspireras av varandra. Pedagogerna påverkas av den erfarenhet och den utbildning de 

har, men även av den kompetensutveckling de eventuellt fått genom skolan eller skaffat sig 

själva. Allt som finns runt om kring pedagogen och de erfarenheter och upplevelser de bär 

med sig påverkar på ett eller annat sätt, ibland medvetet och ibland omedvetet.  

 

När det handlar om valmöjligheten att välja läs- och skrivutvecklingsmetod är en pedagog helt 

styrd från skolan av vilken metod hon ska använda medan de andra anser att de har goda 

möjligheter att själva välja metod. Utifrån vår studie kan vi se att pedagogerna uppfattar sina 

möjligheter att välja läs- och skrivutvecklingsmetod som goda men egentligen är de styrda av 

vilken kompetens de har och vilka resurser som finns tillgängliga på skolan. Ingen av dem vill 

gå utanför sin kompetens för att testa en ny metod. När det kommer till materialet styrs 

pedagogerna av att det är flera pedagoger som ska välja gemensamt samt att det redan finns 

en del material på skolorna som ska användas i första hand. När vi i intervjun frågar 

pedagogerna om deras motivation vill de gärna sväva iväg och prata om sin arbetssituation i 
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stort och inte specifikt vad som motiverar dem inom läs- och skrivutvecklingsundervisningen. 

Däremot är det barnen och deras utveckling som motiverar pedagogerna att bedriva en så 

inspirerande och utvecklande undervisning som möjligt.  

 

Vi trodde inledningsvis att alla pedagogerna skulle nämna tidsbrist som en bristande resurs. 

Utifrån intervjuerna är det bara en pedagog som talat om tidsbristen. Vi tror att tidsbrist är ett 

återkommande problem hos de flesta pedagogerna, men att det kan vara svårt att tala om det 

utan att förminska sin egen kompetens som pedagog. Utifrån intervjuerna tolkar vi det som att 

de flesta pedagogerna känner en stress över att hinna med att lära alla elever att läsa och 

skriva. Här kan vi se tecken på tidsbrist trots att de inte uttalar det under intervjuerna.   

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att mer kompetens och mer resurser innebär större 

valmöjligheter vid valet av läs- och skrivutvecklingsmetod, förutsatt att det finns en 

motivation till utveckling. Bara för att pedagogerna har större valmöjligheter behöver det 

dock inte betyda att de känner sig nöjdare med sitt metodval och sitt arbetssätt.   

 

6.5 Metoddiskussion 
Hade mer tid funnits hade vi valt att genomföra fler intervjuer för att skaffa oss en större 

förståelse för de förutsättningar pedagogerna ställs inför och vad som påverkar deras val av 

metod. Detta då vi anser att det är svårt att se några direkta likheter eller skillnader med enbart 

fyra intervjuer. Dock känner vi att vi är nöjda med vår studie utifrån de förutsättningar vi 

ställts inför. Vi kan se vissa gemensamma drag på vad som påverkar pedagogerna i deras val 

av läs- och skrivutvecklingsmetod. I den formen av kvalitativa intervjuer som vi valde att 

tillämpa hade vi möjligheter att ställa följdfrågor vilket hjälpte oss att få mer omfattande svar 

av pedagogerna. Samtidigt kan vi se en svårighet med att ställa följdfrågor då frågorna kan bli 

ledande eller subjektivt ställda eftersom de konstrueras i stunden. Detta är viktigt att tänka på 

som intervjuare men vi ser en betydelse i att ställa följdfrågor för att få ut så mycket som 

möjligt av intervjun. Vi valde att spela in intervjuerna för att inte missa viktiga delar samt att 

vi skulle kunna fokusera på intervjun istället för att anteckna. Utan inspelningarna hade vårt 

material inte varit så omfattande då vi många gånger gått tillbaka till inspelningarna och 

transkriberingarna. Inför intervjun gjorde vi en pilotstudie vilken var betydelsefull för oss då 

vi fick syn på hur vi själva pratar och ställer frågor. Detta gjorde det möjligt för oss att ändra 

dels intervjuguiden men framförallt vårt sätt att intervjua på. Om tiden inte varit begränsad 
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hade vi valt att genomföra ytterligare en intervju under pilotstudien för att utveckla 

intervjuandet ännu mer. Under hela vår studie har implementeringsteorin varit central. Den 

har hjälpt oss att strukturera vår intervjuguide för att få svar på våra frågeställningar. Teorin 

har även hjälpt oss att under analysarbetet synliggöra de delar i transkriberingen som varit 

relevanta och betydelsefulla för vår studie.  

 

6.6 Vidare forskning 
Vår studie har enbart fokuserat på faktorer som påverkar pedagogerna i deras val av läs- och 

skrivutvecklingsmetod. Det hade varit intressant att studera hur de olika metoderna påverkar 

elevernas läs- och skrivutveckling. Det vi sett i vår studie är att alla pedagogerna använder 

olika metoder och en del använder flera olika metoder. Det vi utifrån detta anser varit 

intressant att forska vidare om är hur eleverna påverkas av vilken läs- och 

skrivutvecklingsmetod pedagogerna väljer.  
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8. Bilagor 
      Bilaga 1 

Frågor att förhålla sig till vid intervju 

Kort presentation av oss som intervjuar 

Namn 

Syfte med studie  

Syftet med studien är att synliggöra likheter och skillnader mellan läs- och skrivutveckling på 

olika skolor 

 

Kort presentation av informanten 

Namn  

Skola 

Lärare i åk 

Verksam lärare antal år 

Behörighet 

Utbildning i läs och skrivutveckling 

Arbetat på andra skolor 

 

Teman 

Beskriv dina tidigare erfarenheter av läs- och skrivutvecklingsarbete 

Hur har du fått kunskap om metoderna  

Kompetensutveckling 

Kolleger/arbetslag 

Skolans förhållningssätt 

 

Beskriv ditt nuvarande arbete med läs- och skrivundervisning? 

Varför jobbar du på det här sättet? 

Kan du ge några specifika exempel? 

Använder du några läromedel? Varför just dessa? 

Finns det möjlighet att köpa in nytt? 

Vad har ni för resurser på skolan?  

Hur har du fått kunskap om den/de metoderna du använder dig av nu?  

Vilken specifik/specifika läs- och skrivutvecklingsmetoder använder du dig av?  
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Vad har haft betydelse vid ditt val av metod/metoder? 

Varför valde du just den här metoden? 

Har du använt dig av andra metoder tidigare? 

Har din utbildning påverkat dig inom läs- och skrivutvecklingsområdet på något sätt? 

 

Är du nöjd med ditt arbetssätt? Varför? 

Tycker du att din arbetssituation gör det möjligt att arbeta så som du vill? 

Vad motiverar dig i ditt arbete inom läs- och skrivutveckling?  

Finns det något som uppmuntrar eller begränsar din motivation? 

Vilka egenskaper hos dig som pedagog har betydelse för elevernas läs- och skrivutveckling? 

Skulle du vilja arbeta med en annan metod? 

Vilken uppbackning känner du att du har från övrig personal på skolan? Ex rektor, kollegor, 

specialpedagog m.m. 

Vad är det bästa med ditt jobb? 

Vad är det värsta med ditt jobb? 
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      Bilaga 2 

Hej! 

På _______ den /  kl_____ kommer vi till dig för att göra en intervju. Vi är väldigt glada att 

just du ställer upp och för vårt examensarbete framåt. Vårt examensarbete handlar om läs- och 

skrivutveckling och pedagogers valmöjligheter att välja metod och vilka faktorer som 

påverkar valet.  

 

För att få en bra bild av detta vill vi gärna intervjua dig som arbetar i åk 1 eller 2. Intervjun 

kan tänkas ta omkring 30-60 minuter, och du har när som helst under intervjun rätt att 

avbryta. Under den tiden kommer vi att ställa frågor som rör arbetet med barns läs- och 

skrivlärande. Vi vill gärna spela in intervjun på band för vårat eget minnes skull. När vårt 

examensarbete är godkänt kommer vi att radera inspelningarna. 

 

Den inspelade intervjun kommer att behandlas konfidentiellt. Ingen utomstående kommer att 

få tillgång till dina frågor och svar. Rapporteringen av studien kommer att ske på ett sådant 

sätt att det inte går att identifiera vem som har svarat vad. Det insamlade materialet kommer 

endast att användas i detta examensarbete. 

 

Är det något du undrar över eller behöver ändra tiden kontakta oss på telefonnummer: Julia 

XXXXXX eller Jennie XXXXXX.  Det går även bra att maila oss på: 	  

 

Vänliga hälsningar  

Julia & Jennie  
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