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Det här är en kvalitativ studie där jag har undersökt lärares syn på arbetet med den 

individuella utvecklingsplanen, IUP, och elevers delaktighet i sin lärprocess, men begränsat 

mig till elever i årskurs tre med läs- och skrivsvårigheter. Jag har velat ta reda på några lärares 

syn på de begrepp jag använt mig av ovan samt ta reda på hur lärare uttrycker att de arbetar 

för att få eleverna mer delaktiga i sin lärprocess. För att genomföra den här studien har jag 

gjort intervjuer med fyra lärare med behörighet att undervisa elever i årskurs tre i ämnet 

svenska som jag valde genom bekvämlighetsurval. Jag valde att göra ostrukturerade intervjuer 

för att kunna komma respondenterna närmare och för att deras svar skulle vara mer 

djupgående och på så sätt förklara vad de tycker och tänker kring de frågor jag ställde dem. 

Dessa intervjuer har jag sedan bearbetat genom att analysera och tolka dem. Det jag har 

kommit fram till är att lärarna uttrycker att de arbetar relativt lika vad gäller IUP och elevens 

delaktighet i sin lärprocess men även att lärarna framhåller vikten av att stödja eleverna och 

hjälpa dem på olika sätt för att de ska nå målen vad gäller läsning och skrivning. Resultatet 

diskuteras utifrån Vygotskijs begrepp proximala utvecklingszonen, vilket är ett centralt 

begrepp i studien. 
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This is a qualitative study where I have chosen to investigate teachers’ work with student’s 

individual development and participation in their learning process, but I have restricted myself 

to students in year three with difficulties in reading and writing. I wanted to find out how 

some teachers think and feel about the concepts I have used above and find out how you can 

work to get students more involved in their learning process. To carry out this study, I have 

conducted interviews with four teachers qualified to teach students in grades three in Swedish 

as I picked through the convenience sample. I chose to do unstructured interviews in order to 

get closer to respondents and that their responses would be more profound and so explain 

what they think about the questions I asked. These interviews, I then processed by analyzing 

and interpreting them. The result do I also link to the zone of proximal development by 

Vygotskij, as I have as theoretical approach in my work. What I have found is that teachers 

work relatively the same with student’s individual development and participation in its 

learning process, but also that the teachers pressure much that it is important to support 

students and help them in different ways for them to reach the goals in reading and writing.  
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Bakgrund 
Arbetet med utvecklingssamtal och IUP, individuella utvecklingsplan, ser olika ut beroende 

på vilken skolan man är på, det är i alla fall min uppfattning utifrån min verksamhetsförlaga 

utbildning (VFU). Utvecklingssamtalet ser ut på ungefär samma sätt som det gjorde när jag 

själv gick i grundskolan (1997-2005), men hur man arbetar med utvecklingsplanen man 

skriver på samtalet har ändrats. Vad jag funderar över är hur lärare arbetar med IUP idag och 

deras tankar kring elevers delaktighet i sin utveckling och lärande, vilket jag främst 

sammankopplar med IUP där det just är elevens utveckling och lärandeprocess som är i fokus. 

För att studien inte ska bli allt för omfattande, då detta är ett examensarbete, har jag valt att 

begränsa studien till att undersöka hur lärarna arbetar med IUP och elevers delaktighet i 

förhållande till elever i årskurs tre som anses ha läs- och skrivsvårigheter. Här ingår stöd till 

elever med läs- och skrivsvårigheter samt utformningen av individuella utvecklingsplaner 

(IUP). Mårell-Olsson (2012) menar att det har förts diskussioner kring elevers individuella 

utveckling sedan början av 2000-talet och att det är viktigt att den blir synliggjord mer än 

tidigare och eleven, föräldrarna och läraren tillsammans ska kunna följa elevens utveckling 

mot målen. Hon menar att utvecklingssamtalen syftar till att både informera om men också 

planera för elevens fortsatta lärprocess. Hur ser läraren på elevens medvetenhet om sin egen 

utveckling och delaktighet i sin IUP? Det här är några frågor som jag hoppas kunna besvara 

genom den här studien. Jag vänder mig främst till verksamma lärare vilka kan ha intresse av 

studiens resultat.  

 

Läs- och skrivsvårigheter är ingen ny företeelse; att kunna läsa och skriva när man går i 

skolan anser Rygvold (2011) är viktigt. Hon menar även att läs- och skrivsvårigheter hämmar 

elevernas utveckling i andra ämnen där läsning och skrivning är viktigt att kunna. I skolan 

läser eleverna dagligen; de läser instruktioner och böcker. Det är bara några få exempel på 

vad en elev kan läsa på en dag. Har man läs- och skrivsvårigheter kanske eleven helt har 

tappat lusten att lära för att det är för svårt eller krångligt. Rygvold menar även att eleverna 

kan ha svårt att anpassa sig socialt på grund av sina svårigheter. Fridolfsson (2008) menar att 

skolans främsta uppgift är att lära eleverna att läsa och skriva. Hon menar att förmågorna 

läsning och skrivning är viktiga dels ur individens perspektiv, dels ur samhällets perspektiv då 

det har visat sig att god läs- och skrivförmåga har ett samband med god ekonomi och välstånd 

i samhället.  

 

Många elever upplever under sin skolgång att de har någon form av inlärningssvårigheter och 

det är då skolans ansvar att ge eleven någon form av särskilt stöd i undervisning för att hjälpa 

dem (Svenska Unescorådet, 2006). Jag kommer begränsa studien till elever i årskurs tre då 

man kan se det året som en milstolpe i skolan. Enligt läroplanen, (2011), ser kunskapskraven i 

svenska för årskurs tre ut som följer; 

 
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett 
i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga 

delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse /…/ Eleven 

kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor 
bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är 

vanligt förekommande i elevnära texter (Skolverket, 2011, s. 227). 

 

Orsakerna till läs- och skrivsvårigheter kan variera likaså hur de tar sig uttryck. Svårigheterna 

kan leda till att eleven har svårt att nå upp till läroplanens kravnivåer (Myrberg, 2001; Schad, 

2009). Det står även som mål i läroplanen att eleven ska utveckla ett ansvar för sina egna 
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studier och det är lärarens ansvar att eleven tar till sig dessa kunskaper genom exempelvis IUP 

och utvecklingssamtal (Skolverket, 2011). Elevens delaktighet i den individuella lärprocessen 

torde kunna möjliggöras genom processen med IUP. Mårell-Olsson (2012) menar dock att det 

förekommer svårigheter för elever att vara delaktiga och ha inflytande i utformningen av sina 

målbeskrivningar. 

 

Forskning kring läs- och skrivsvårigheter har bedrivits och Myrberg (2001) menar att ”till viss 

del har resultaten också nått ut till skolorna” (s. 4).  Enligt Tjernberg (2011) har det inte skett 

någon större förändring i skolan. Så jag frågar mig; hur arbetar man i skolan för att stödja 

dessa elever, enligt lärarna själva? I arbetet med IUP och dess utformning antar jag att 

lärarens syn på elevens delaktighet och individuella lärprocess framträder.  

Syfte 
Syftet med studien är att analysera lärares syn på arbetet med den individuella 

utvecklingsplanen, IUP i grundskolan, och elevers delaktighet i den individuella lärprocessen. 

Syftet begränsas till elever i årskurs tre som bedöms vara i behov av särskilt stöd i läs- och 

skrivutvecklingen. 

Frågeställningar 

Hur uttrycker lärarna i grundskolan att de arbetar för att bemöta elever, i årskurs tre, med 

behov av stöd i läs- och skrivutvecklingen? 

 

Hur ser lärare i grundskolans årskurs tre på elevers delaktighet i sin egen lärprocess vad gäller 

läsning och skrivning? 

 

Vilken betydelse har, enligt lärarna, individuella utvecklingsplaner, IUP, för elever i årskurs 

tre som bedöms vara i behov av stöd i läs- och skrivutvecklingen? 

Begreppsförklaring 

Läs- och skrivsvårigheter hos eleven avser svårigheter med läs- eller skrivinlärningen men 

även svårigheter med både läsningen och skrivandet (Schad, 2009), vilket föranleder behov av 

särskilt stöd i läs- och skrivutvecklingen. I årskurs tre avses läs- och skrivsvårigheter att 

eleven har svårigheter att läsa bekanta och elevnära texter med flyt eller stava ord som eleven 

använder ofta.  

 

IUP står för individuell utvecklingsplan och den har stor betydelse för studien då jag 

undersöker lärares arbete för att få eleverna delaktiga i sin lärprocess. Med lärprocess menar 

jag hur elevens utvecklingsgång i lärandet, elevens medvetande och delaktighet är i fokus. 

Persson (2007) beskriver IUP som en sammanfattning av vilka insatser som kommer att 

behövas för att hjälpa eleven att komma vidare i sin lärprocess och för att nå målen. IUP 

skrivs i samband med utvecklingssamtalet (Persson, 2007).  

 

Utvecklingssamtalet är ett samtal där lärare, elev och vårdnadshavare deltar. Vårdnadshavare 

eller vårdnadshavaren deltar fram till att eleven är 18 år gammal. Under samtalet diskuterar 

och utvärderar man elevens utveckling i förhållande till mål och kunskapskraven i läroplanen, 

men man diskuterar och utvärderar även elevens sociala utveckling. Till dessa samtal brukar 

man förbereda sig genom att eleven får med sig en inbjudan till samtalet samt skriftliga 

omdömen som eleven och vårdnadshavare kan läsa hemma. I samtalet ingår även information 

från övriga lärare som eleven har och det är den information som man kan skicka med eleven 

hem (Holm Ivarsson, 2010).  
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Åtgärdsprogram är ett formulär som fylls i av läraren om en elev har svårt att nå målen i 

respektive ämne. Programmet följs sedan av både läraren, eleven och föräldrarna som även är 

väl informerade om åtgärdsprogrammet och vad det gäller (Persson, 2007). 

 

Ibland används i texten begreppet barn och ibland elever. Barn menas barn i allmänhet och 

elever avses barn i skolan. 

Läs- och skrivsvårigheter, dess orsaker och konsekvenser 
Min avsikt är inte att fördjupa mig i orsakerna till och konsekvenserna av läs- och 

skrivsvårigheter utan fokus i min studie är på stödåtgärder, elevens delaktighet samt elevens 

individuella lärprocess. Jag vill ändå ge en inblick i den kunskap som finns kring fenomenet 

läs- och skrivsvårigheter så som några författare beskriver det. 

 

Schad (2009) och Jacobson (2006) menar att läs- och skrivsvårigheter kan ha flera möjliga 

orsaker. Några av dem kan vara bristande språkkunskaper, mognad, problem med syn eller 

hörsel och andra medicinska faktorer men även sociala och emotionella faktorer. Förutom 

dessa orsaker finns även olika diagnoser som i sin tur kan leda till svårigheter i läsning och 

skrivning. Även för lite övning och motivation från elevens sida kan vara en orsak till att 

eleven utvecklar svårigheter.  

 

Med sociala faktorer menar Schad (2009) att det kan täcka såväl elevens hemmiljö där eleven 

kanske inte får tillräckligt med stöd eller rent av har det besvärligt hemma, men det kan även 

vara relationen till de andra barnen i klassen eller till läraren som kan vara orsaker till att ett 

barn får läs- och skrivsvårigheter. Vidare förklarar Schad hur mognaden har betydelse för en 

elevs läs- och skrivutveckling.  

 

Exempel på emotionella faktorer är om en elev har mycket dåligt självförtroende och kanske 

inte känner att hon är älskad menar Schad. Bara det i sig kan leda till att eleven får svårigheter 

i läsinlärningen och i många andra ämnen i skolan (Persson, 2007; Schad, 2009). Om en elev 

tidigt upptäcker att hon har större svårigheter med läsinlärningen än övriga klasskamrater kan 

det också leda till att eleven utvecklar emotionella svårigheter. Schad (2009) menar att eleven 

då kan försöka undvika läsuppgifter i skolan och på så vis tränar man inte förmågan utan 

hamnar istället i ett kretslopp där eleven bara får sämre och sämre självförtroende, vilket även 

Fridolfsson (2008) framhåller. Fridolfsson (2008) menar ett det finns en koppling mellan en 

persons självförtroende och förmågan att läsa och skriva. Fridolfsson menar även, precis som 

Schad (2009) att barnet själv märker att den har svårigheter när de andra i klassen har mycket 

lättare att läsa än vad man själv kan. Förutom sämre självförtroende riskerar eleven att få ett 

magrare ordförråd. Persson (2007) menar att elever med socioemotionella problem, alltså 

elever som kan uppfattas vara stökiga, har sociala problem eller är dåligt anpassade. Han 

menar att dessa problem är de vanligaste orsakerna till varför eleverna behöver mer hjälp och 

att de vanligast förekommande svårigheterna är just läs- och skrivsvårigheter. Persson menar 

att man ofta har kommit fram till att en elev har läs- och skrivsvårigheter med hjälp av någon 

form av test som eleverna genomför.  

 

Lärarna i skolan har till uppgift att möta elevers läs- och skrivsvårigheter oberoende av dess 

orsaker (Skolverket, 2011). Myrberg (2001) betonar vikten av att stöd sätts in tidigt; redan i 

årskurs ett, och Jacobson (2006) menar att det krävs en helhetssyn för att möta elevers läs- 

och skrivsvårigheter.  
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Litteraturöversikt 
Mårell-Olssons (2012) avhandling är relevant för min studie då den handlar om 

arbetsprocessen kring de individuella utvecklingsplanerna med skriftliga omdömen ur elevers, 

föräldrars men också lärares perspektiv. Ett delsyfte med avhandlingen var att förstå 

arbetsprocessen med de individuella utvecklingsplanerna. Studien bygger på intervjuer, 

enkäter och dokumentanalys av elevernas individuella utvecklingsplaner. Mårell-Olsson fann 

att det föreligger svårigheter för elever och föräldrar att bli delaktiga och ha inflytande i 

arbetsprocessen, då deras kunskaper om styrdokumentens mål är begränsade. Förutom 

Mårell-Olssons forskning har jag även valt att rikta uppmärksamheten på andra studier och 

källor som jag anser har betydelse för min studie, vilka redovisas under följande rubriker.  

Läs- och skrivningens betydelse 

Att det finns ett samband mellan en god läs- och skrivförmåga i samhället i förhållande till 

god ekonomi och välstånd i samhället är något Fridolfsson (2008) hävdar. Men det finns även 

positiva, och självklara, fördelar på en individuell nivå med att kunna läsa och skriva. Främst 

ger det större möjligheter för att förändra den individuella tillvaron. Har man svårigheter kan 

det leda till att man stängs ute från dessa möjligheter. Dock, menar Fridolfsson, visar flertalet 

studier att svenskarnas läs- och skrivförmåga har försämrats under åren.  Det är inte bara 

andelen elever med svårigheter att läsa och skriva som har ökat utan man kan även se en 

försämring överlag. Olika orsaker till den försämrade läs- och skrivförmågan sägs ofta vara 

olika former av besparingar i skolan men även att skolans mål under årens lopp bara blir fler 

och det innebär att färdighetsträning hamnar långt ner på listan av det som måste hinnas mer 

(Fridolfsson, 2008). 

 

Efter Tjernberg (2011) skrev sin magisteruppsats 2007 uppstod frågeställningar som hon 

arbetade vidare med. Fokus lades på hur man arbetar framgångsrikt med läs- och 

skrivutveckling samt hur forskning som bedrivits ska nå ut till skolan och praktiseras. Syftet 

med studien var att, med fokus på läs- och skrivutveckling, gör en analys av skolans 

framgångsfaktorer i undervisningen samt undersöka vilka förutsättningar som finns att 

utveckla vidare ett reflekterande yrkeskunnande inom den pedagogiska miljön. En av 

Tjernbergs frågeställningar, som rör den här studien, var att undersöka om det fanns stadier i 

lärarens undervisning som kan ses som förebyggnad genom specialpedagogisk kunskap för 

elever med svårigheter, eller hinder, inom läsning och skrivning samt hur lärarna arbetar för 

att röja undan dessa hinder. Resultatet av studien visar att lärare använder sig av olika 

metoder för att möta elever med olika förutsättningar samt hur de, genom muntliga 

framställningar och liknande, ger elever med svårigheter större chanser att lyckas. Vidare kom 

hon även fram till att lärarna hade en positiv inställning samt målsättningen att eleverna ska 

lyckas. Tjernberg menar att gedigen forskning har bedrivits gällande läs- och skrivsvårigheter 

men att det inte skett någon större förändring i skolan vilket hon menar att även skolverket har 

uppmärksammat. En förklaring till varför, menar Tjernberg, är att forskares analytiska och 

rika kunskaper inte kunnat samstämmas med skolans handlingsorienterade kunskap. Hon 

menar att om forskarens intresse vänds mer mot praktiken upplevs forskningen som mer 

angelägen för läraren (Tjernberg, 2011). 

Utvecklingssamtal och IUP  

Alla elever ska ha en individuell utvecklingsplan, IUP, och den ska klargöra elevens 

utveckling gällande kunskap samt lärande. Men Mårell-Olsson (2012) frågar sig om det ligger 

någon mer betydelse för utvecklingsplanen. Hennes avhandling handlar, som ovan beskrivet, 

om arbetsprocessen kring och under utvecklingssamtalet där lärare, elev och förälder närvarar, 

arbete som rör både förberedelser inför samtalet men även upprättandet av en individuell 
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utvecklingsplan. Syftet med studien var att ge en ökad förståelse för arbetet kring IUP vilket 

även berör mitt arbete. Historiskt sett har utvecklingssamtalen och omdömena om eleven haft 

olika karaktär. Långström och Viklund (2007) menar att lärare fört vidare en tradition av att 

bedöma och sätta betyg på elever. År 1994 beslutades att bara elever från årskurs åtta och nio 

skulle ha betyg och samtidigt infördes det obligatoriska utvecklingssamtalet en gång varje 

termin för alla i grundskolan. Från mitten av 1970-talet kallades utvecklingssamtalet för 

kvartsamtal men år 1994 ersattes kvartsamtalet till utvecklingssamtal. Vidare berättar 

Långström och Viklund att utvecklingssamtalet senare kom att bli en kombination av 

utvecklingssamtal och betyg för att lärare, elev och förälder lättare skulle kunna delge var-

andra om hur eleven utvecklats sedan förra utvecklingssamtalet samt kunna komma överens 

om hur eleven ska ges möjlighet att fortsätta att utvecklas, både socialt och kunskapsmässigt 

(Lundahl & Folke-Fichtelius, 2011; Långström & Viklund, 2007; Persson, 2007). 

 

Från januari 2006 ska alla elever i grundskolan ha en individuell utvecklingsplan, IUP, som 

ska ge eleven stöd, vara framåtsyftande men inte på något vis vara som ett betyg (Persson, 

2007). Man ska vid varje utvecklingssamtal sammanfatta, skriftligt, vilka insatser eller 

åtgärder som behövs för att eleven ska nå målen och utvecklas både socialt och 

kunskapsmässigt; det ska ske inom ramarna för läroplanen och kursplanerna. Skolverket 

(2010) menar att man kan se den individuella utvecklingsplanen som ett kontrakt som skrivs 

på av lärare, elev och förälder. Läraren bör klargöra för eleven vilka insatser som måste göras 

för att eleven ska nå målen; dessa bör läraren, eleven och vårdnadshavaren formulera 

tillsammans i utvecklingsplanen (Persson, 2007; Schad, 2009; Skolverket, 2010). 

 

Från juli 2008 ska eleven ges, under utvecklingssamtalen, skriftliga omdömen om sin 

kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne som eleven får undervisning i samt en 

summering av vilka åtgärder som behövs för att eleven ska nå målen men även utvecklas 

vidare så långt som möjligt, dock inom ramen för läroplanen och gällande kursplaner (Magni-

Olsson & Olsson i Schad, 2009; Mårell-Olsson, 2012). ). Mårell-Olsson menar även att den 

individuella utvecklingsplanen kan innehålla omdömen om elevens utveckling i övrigt; även 

de inom ramen för läroplanen, om rektorn beslutar det. Dokumentation kring 

överenskommelser mellan de närvarande vid utvecklingssamtalet ska alltid ske i 

utvecklingsplanen (Lundahl & Folke-Fichtelius, 2011; Långström & Viklund, 2007; Mårell-

Olsson, 2012; Skolverket, 2010). Mårell-Olsson (2012) menar även att elevens resultat ska 

framställas i förhållande till hur långt hon har nått på sin väg till att nå målen och att läraren 

även bör vara formativ i sin bedömning och lyfta fram elevens utvecklingsmöjligheter och på 

så sätt stimulera eleven till fortsatt lärande. IUP är alltså en plan över hur man ska gå vidare i 

elevens lärprocess (Persson, 2007). Mårell-Olsson menar att den skriftliga information som 

läraren lämnar ut innan samtalet är ämnad att komplettera den muntliga informationen vid 

samtalet, inte att ersätta den.  

 

Enligt Lundahl och Folke-Fichtelius (2011) är den individuella utvecklingsplanen (IUP) och 

utvecklingssamtalet de viktigaste redskapen för att dokumentera och utvärdera eleverna. De 

påpekar att IUP inte ska användas för att bedöma eleverna, snarare stödja dem, det är samma 

gäller utvecklingssamtalet. I likhet med Lundahl och Folke-Fichtelius (2011) beskriver 

Långström och Viklund (2007) att utvecklingssamtalet är en utvärdering om hur eleven har 

utvecklats, både sett ur ett kunskapsmässigt perspektiv och ur ett socialt perspektiv. Det är 

elevens utveckling som ska följas upp och utvärderas poängterar Lundahl och Folke-

Fichtelius (2011). Persson (2007) framhäver dock att redovisningen av elevens kunskaper kan 

liknas vid ett betygsgrundande omdöme.  
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Både Skolverket (2010), Långström och Viklund (2007) samt Persson (2007) beskriver 

utvecklingssamtalet som ett jämbördigt samtal där alla som deltar, lärare, elev och förälder 

eller vårdnadshavare, ska ha samma förutsättningar, vilket även Mårell-Olsson (2012) 

påpekar. Syftet med samtalet är att stötta eleven i hennes kunskapsutveckling och i hennes 

sociala utveckling; alltså ett utvecklande och framåtsyftande samtal en gång per termin enligt 

Persson (2007). Han uttrycker att man som lärare, elev och förälder skriftligt ska summera 

vilka åtgärder som krävs för att eleven ska gå vidare i sin lärprocess och nå målen; ett slags 

kontrakt över hur eleven ska utvecklas vidare och vad eleven måste arbeta på att förbättra 

(Skolverket, 2010).  

 

Vidare menar Långström och Viklund (2007) att man som lärare bör delge eleven och 

föräldrarna olika former av information inför utvecklingssamtalet, vilket kan ske genom både 

skriftlig information till hemmet eller som muntlig information. Genom att man som lärare 

delger elev och föräldrar ger man dem goda möjligheter att förbereda sig inför samtalet. 

Författarna menar att kommunikationen ska ske från flera håll och de får medhåll från Persson 

(2007).  

 

Såväl IUP och åtgärdsprogram ses som offentliga handlingar och kan därmed ses av alla som 

skulle ha intresse för dem (Persson, 2007), vilket ställer krav på formuleringarna. 

Motiverande samtal, MI 

Barbro Holm Ivarsson är jurist, legitimerad psykolog och en eftertrakta föreläsare och utbil-

dare inom MI, motiverande samtal. Holm Ivarsson (2010) beskriver MI som en samtalsmetod 

som gå ut på att man hjälper eleven att bli mer motiverad att klara av någonting, det kan vara 

allt från att förbättra sina sömnvanor till att minska ett spelmissbruk. Men metoden fungerar 

även väl i skolan när det gäller att motivera elever att klara av skolarbetet. När man använder 

sig av MI menar Holm Ivarsson att man som lärare bör vara empatisk, visa intresse samt 

respekt för den man för samtalet med, förslagsvis eleven. Målet med samtalet är att eleven 

själv ska hitta en inre motivation att göra det som måste göras. En stark inre motivation ger en 

större chans att en förändring sker. Hon menar även att intresse, motivation och förmåga till 

en beteendeförändring växer fram naturligt men att MI kan hjälpa till att påskynda processen 

av förändring (Holm Ivarsson, 2010). Jag anser att arbetet med MI i samband med IUP skulle 

få eleven mer delaktig i sin utveckling och lärande men även, som Holm Ivarsson uttrycker 

det, mer motivation att arbeta med sin IUP vilket kan kopplas till den här studien.  

 

Holm Ivarsson (2010) skriver dessutom om humanisk psykologi, där MI har sina rötter. Den 

humaniska psykologin har som utgångspunkt att människan föds in i världen med en dold 

potential som hon strävar efter att utveckla men även att varje människa känner sig själv bäst 

och kan finna lösningar på sina problem själv. Men hjälp och stöd från andra är något vi alla 

behöver någon gång i livet (Holm Ivarsson, 2010).   

MI och utvecklingssamtal 

Utvecklingssamtalet i skolan är ett bra tillfälle att använda sig av MI. Här menar Holm 

Ivarsson (2010) att det är viktigt att eleven förstår att det är hon som står i centrum och att det 

är hennes syn på och sin egen utveckling och förändring som är medelpunkten i samtalet. 

Arbetar man på ett sätt som är influerat av MI bör man även tänka på att samtalet bör vara ett 

trepartssamtal men att eleven får tillräckligt med utrymme för både tal och reflektion, inte en 

envägskommunikation. Vidare skriver Holm Ivarsson att det är viktigt, under samtalets gång, 

att uppmärksamma vad eleven är bra på. Men även om det är eleven man fokuserar på under 

samtalet får man inte glömma att involvera vårdnadshavaren, även här kan man använda sig 
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av öppna frågor som exempelvis hur tänker du kring det Stina precis har sagt om 

skolsituationen? Hur kan ni stödja Stina i det här? Avslutningsvis sammanfattas vad man 

kommit fram till under samtalet samt försöker locka fram ett åtagande från elevens sida. 

Därifrån bör de som närvarar vid samtalet komma fram till vad som ska göras och när, vad 

ska var och en göra? Innan samtalet bör läraren ha förberett ett förslag på vad som behöver 

göras och hur, ett åtgärdsprogram eller en utvecklingsplan, som man kan diskutera under 

samtalet och justera om det behövs (Holm Ivarsson, 2010).   

 

Jämför vi Magni-Olsson och Olssons (i Schad, 2009) förklaring med Holm Ivarsson (2010) 

ser vi några likheter men även några olikheter. En likhet är att målen som sätts i 

utvecklingsplanen formuleras tillsammans med de närvarande under samtalet och inte enbart 

utav läraren. En olikhet är att Magni-Olsson & Olsson (2009) menar att läraren bör klargöra 

för eleven vad som behöver göras för att utvecklas vidare jämfört med Holm Ivarssons (2010) 

MI-metod där man arbetar för att eleven själv ska få insikt i vad som behöver arbetas mer med 

för att komma vidare i sin utveckling (Holm Ivarsson, 2010; Schad, 2009). 

 

Ett annat förslag på vart man kan använda sig av MI är vid samtal med vårdnadshavare där 

man önskar en förändring. Det kan handla om att ge eleven mer stöd med skolarbetet hemma 

lika så som att hjälpa eleven att gå ner i vikt eller spela mindre datorspel. Här är förhållnings-

sättet viktigt, det är föräldern/vårdnadshavaren som är expert på barnet och vad som passar in 

i deras livssituation. Man får vara försiktig när det gäller samtal med vårdnadshavaren då 

denne kanske inte ser problemet eller att det är ett problem över huvudtaget. Under samtalet 

bör man undvika att ge lösningar på problemet utan istället låta vårdnadshavaren komma fram 

till en lösning själv, detta resulterar ofta i att personen i fråga blir mer motiverad att prova sina 

egna lösningar hon kommit på än att någon annan ger dem åt henne Det är betydelsefullt att 

eleven även vid utvecklingssamtalet kommer fram till en lösning själv (Holm Ivarsson, 2010).  

Åtgärdsprogram 

Ett åtgärdsprogram bör formuleras av en lärare eller specialpedagog tillsammans med eleven 

och föräldrar. I ett åtgärdsprogram ska det framgå hur skolan planerar att hjälpa eleven med 

sina problem. Persson (2007) beskriver åtgärdsprogrammet som ett dokument som fylls i för 

att hjälpa en elev med sådana svårigheter att man tror att eleven inte kommer att nå målen och 

har då rätt till särskilda stödåtgärder. Varje elev som anses behöva ett åtgärdsprogram har rätt 

till det och vid upprättandet av åtgärdsprogrammet ska elev och förälder ges möjlighet att 

delta. Man har dock upptäckt att skolan främst föreslår åtgärder som att träna mer på de 

brister eleven har istället för att fokusera på lärandemiljön som kan vara en orsak till varför en 

elev har svårigheter, skriver Persson (2007). 

Elevens medvetenhet och delaktighet 
Fridolfsson (2008) menar att det är viktigt att eleven är medveten om sitt lärande, sin egen 

lärprocess. Om eleven även har svårigheter av något slag är det även viktigt att hon är med-

veten om var svårigheterna sitter. Hon menar att eleverna är medvetna om att de har svårig-

heter då de ser att de inte är på samma nivå i sin lärprocess som övriga klasskamrater och där 

är det viktigt att visa för eleven vad det är i läsningen eller skrivningen som inte fungerar 

tillfredsställande. Fridolfsson menar att det är viktigt att eleven involveras i det pedagogiska 

upplägget, det är lärarens ansvar men att eleven tillåts bli insatt i upplägget och syftet. Risken 

är att elever som inte är delaktiga lättare kan utveckla ett synsätt där de ser att de inte behöver 

vara delaktiga och inte anstränga sig utan får allt servat. En förutsättning för att eleven ska bli 

mer medveten om sitt lärande är att hon förstår problemet och är delaktig. Men om eleven, 
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trots stora ansträngningar och uppoffringar inte ser några framsteg i sitt lärande är det viktigt 

att man arbetar för att eleven inte ska tappa tron på sig själv (Fridolfsson, 2008). 

 

Enligt Mårell-Olssons (2012) studie ges elever och föräldrar få möjligheter till delaktighet och 

inflytande på lika villkor i skolan. Orsaken till detta menar Mårell-Olsson är otillräckliga 

kunskaper kring mål och kursplaner. Inte heller är det möjligt för eleven och föräldrarna att 

vara med och besluta om utvecklingsmål fullt ut då de inte är tillräckligt insatta i mål samt 

vad undervisningen ska innehålla vilket Mårell-Olsson menar leder till att de sätter kortsiktiga 

mål som rör enstaka ämnen istället för utvecklingsbara mål som man kan koppla till 

styrdokumenten (Mårell-Olsson, 2012). 

Hemmets påverkan på läs- och skrivinlärning 

Till stor del har hemmet betydelse för hur eleven kommer att lära sig läsa och skriva när hon 

börjar skolan. Fridolfsson (2008) menar att många barn som tidigt får kontakt med böcker 

hemma har lättare att lära sig läsa och skriva. Genom att barnen tidigt får lyssna på högläsning 

av sagor och berättelser förbättras inte bara ordförrådet utan ökar också chansen att barnet 

lättare lär sig att läsa och skriva. Men även om det finns mycket böcker och annat material 

som kan ge bra förutsättningar för att barnet ska lära sig läsa och skriva är det ingen garanti. 

Däremot visar det att föräldrarna är intresserade av barnet läs- och skrivutveckling vilket kan 

ge positiva effekter på barnets utveckling gällande läsning och skrivning. Man kan se en 

tydlig skillnad på barn som inte har fått samma kontakt med böcker och där föräldrarnas 

intresse för läsning är mycket litet. Det är dessa barn som man oftast ser får svårigheter i läs- 

och skrivutvecklingen. Det kan också vara så att föräldrarna själva har haft svårigheter under 

sin skoltid (Fridolfsson, 2008). 

Stödinsatser 
Camilla Kempe, från Linköpings universitet, beskriver i sin artikel i Vetenskapsrådets 

rapportserie (2008) arbetet med sin studie i tre delar där hon bland annat undersöker om tidiga 

läs- och skrivsvårigheter kan leda till att påverka barns uppmärksamhet och aktivitet. Men det 

som intresserar mig mest i mitt arbete är hennes studier kring om, och i vilken utsträckning, 

tidiga läs- och skrivsvårigheter påverkar elevers självbild samt intresset för skriftspråklika 

verksamheter i skolan men även under tiden utanför skolan. Elever med försämrad självbild 

eller självförtroende kan, som tidigare nämnt leda till att eleven utvecklar andra problem son 

inte, från början, har sitt ursprung i elevens läs- och skrivsvårigheter. Dessa elever kan vara i 

behöv av stöd och en typ av stöd kan exempelvis vara extra undervisning från en speciallärare 

eller en specialpedagog, extra hemuppgifter eller någon annan form av extra hjälp med 

skolarbetet. Det här gör man för att hjälpa eleven att nå de mål som förväntas av henne. 

Avsikten med åtgärdsprogram med beskrivna stödinsatser är till för att hjälpa eleven att klara 

av målen främst i kärnämnena som matematik och svenska, de är alltså mål som ska uppnås 

på lång sikt. En annan typ av stöd kan vara att eleven får undervisning i en mindre grupp 

vilket kan vara att föredra om eleven kanske har koncentrationssvårigheter eller likande. Vi 

bör arbeta för att skapa bra lärmiljöer för eleverna, alla lär vi olika. Man kan säga att 

utvecklingsplanen som skrivs vid ett utvecklingssamtal också kan vara en sorts stöd för eleven 

(Schad, 2009; Vetenskapsrådet, 2008).  

 

Datorstöd för elever med läs- och skrivsvårigheter är någonting som Myrberg (2001) 

diskuterar kring. Myrberg har, i uppdrag av Skolverket, skrivit en forskningsöversikt kring 

hur man möter och förebygger läs- och skrivsvårigheter. Han skriver bland annat om tidigare 

insatser vid läs- och skrivsvårigheter men även om hur man kan arbeta med datorn för att 

stödja elever med läs- och skrivsvårigheter. Myrberg menar att det finns olika formers spel 
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där eleven kan få hjälp med stavningsträning eller genom stavningsstöd när hon skriver men 

det finns även andra program, som talsyntes, som hjälper eleven i sitt lärande. Myrberg menar 

att datorn kan medföra att eleven blir mer motiverad i skolan samt förbättrar läs- och 

skrivförmågan märkbart. Han menar även att elever med datorns hjälp kan ta sig an längre 

och svårare texter än utan dator.  

 

Det som avgör om en elev får särskilt stöd, menar Persson (2007), är elevens allmänna inlär-

ningsproblem och socioemotionella problem. Han menar att elevens inlärningsproblem oftast 

är kopplade till låg begåvning och att socioemotionella problem kan visa sig genom att eleven 

är stökig i klassrummet eller likande. Men särskilt stöd menar Persson stöd från en special-

pedagog (Persson, 2007).  

 

Föräldrar antas ofta stödja eleverna i hemmiljön, men alla föräldrar har inte samma möjlighe-

ter att stödja sina barn, skriver Skolverket (2010). Föräldrars olika förutsättningar att stödja 

barnen ger på sikt upphov till utbildningsklyftor och att läxor eller eget arbete hemma kan 

leda till en snedfördelning och ojämnhet. Dessutom kan det vara svårt för föräldrarna att få 

barnen att göra läxorna hemma på ett sätt som skolan vill, läxorna är även det som ger upphov 

till flest konflikter i hemmet, mellan barn och förälder.  Dock menar skolverket att på grund 

av all individualisering, som innebär bland annat med eget arbete, blir stödet från hemmet allt 

mer viktigt för eleven (Skolverket, 2010). 

Sammanfattning 

Kring studiens syfte finns mycket relevant litteratur, den forskning och övrig litteratur jag har 

beskrivit ovan har på olika sätt kopplingar till den här studien. För att ge en bakgrund har jag 

valt att belysa läsningen och skrivningens betydelse då de har en central del i mitt arbete. 

Även tankar kring MI och IUP har betydelse för mitt arbete liksom hemmets betydelse för 

elevens utveckling. Här menar jag att hemmet påverkar elevens inställning till skolan vilket 

även kan påverka elevens motivation att arbeta med någonting och vara delaktig i sitt lärande 

och utveckling.  
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Teoretisk utgångspunkt 
Studiens teoretiska utgångspunkt är hämtad från ett sociokulturellt perspektiv på lärande, där 

det betonas mer vad man lär sig snarare än om man lär sig. Man lär sig hela tiden, genom hela 

livet. Här kan man även tala om olika processer inom sociokulturellt lärande, till exempel den 

proximala utvecklingszonen. Begreppet myntades av den ryske pedagogen Lev S Vygotskij 

(Kroksmark, 2011) och är centralt i min studie.  

 

Vygotskij (1978) insåg att två barn kan befinna sig på samma nivå men att de har olika 

potential att komma vidare i sin utveckling, det var då han formulerade den proximala 

utvecklingszonen, men man kan också kalla den för potentiella utvecklingszonen. Den 

proximala utvecklingszonen beskrivs som skillnaden mellan det barnet kan lära själv och det 

hon kan lära med hjälp och stöd av någon annan. Vygotskij menar att tillsammans med en 

vuxen eller ett annat barn klarar hon mer än på egen hand, men han framhåller att en 

förutsättning är att uppgiften måste ligga inom den svårighetsgrad barnet klarar av. Han 

menar även att det barnet kan idag med hjälp av någon annan klarar hon själv imorgon. 

Kroksmark (2011) beskriver den proximala utvecklingszonen som uppdelad i olika nivåer, 

barn lär sig med hjälp av en andre, det vill säga en person som vet mer än barnet, det kan vara 

en lärare eller annan vuxen person. I den andra nivån talar man om självet där man menar att 

barn lär sig själva genom erfarenhet. Lärarens roll är att skapa miljöer för lärande. Lärares 

arbete med den individuella utvecklingsplanen, IUP, och elevers delaktighet i den individuella 

lärprocessen avgränsat till elever som bedöms vara i behov av särskilt stöd i läs- och 

skrivutvecklingen kan förstås med hjälp av begreppet. Hur stödet ges har också betydelse för 

elevers lärprocess.  

 

Utifrån Vygotskijs studier (1986) visas att elever, med hjälp av en ledande fråga eller 

liknande, kan ledas till att lösa problem av högre svårighetsgrad än hon hade gjort utan hjälp. 

Inlärning sker som en social process och Vygotskij menar att det har till följd att barnet blir 

mer delaktig i vår gemensamma kultur. Genom dialoger mellan barn och vuxna kan man se 

hur barnets och den vuxnes språk skiljer sig från varandra, de är på olika nivåer i 

utvecklingen. Det är även viktigt att man tar reda på var barnet befinner sig i sin utveckling, 

den närmaste utvecklingszonen. Man kan ta reda på var barnet befinner sig genom olika tester 

och uppgifter och på så sätt kan man även se vilken kunskap som hunnit ta fäste hos barnet 

och vad barnet håller på att lära sig. Men tyvärr, menar Vygotskij, går inte utvecklingskurvan 

och undervisningskurvan tillsammans, han menar att undervisningen ofta ligger före barnets 

utvecklingskurva (Vygotskij, 1978,1986, 1999). 

 

För mig, och den här studien, hör IUP och Vygotskijs teorier om den proximala 

utvecklingszonen tillsammans. Jag kopplar dem samman då jag ser det som ett mål i arbetet 

med IUP att eleven själv tar ansvar för sitt lärande och sin utveckling. Eleven får först hjälp 

av läraren som finns med och hjälper och stöttar vilket kan kopplas till den proximala 

utvecklingszonen.  
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Metod 

Metodval 

Eftersom mitt syfte med studien var att undersöka och belysa lärares arbete med elevens 

delaktighet i sin egen lärprocess bedömer jag att en kvalitativ metod är mest relevant. Då jag 

vill ta reda på lärarnas syn och även vad de tänker ger en kvantitativ metod, till exempel en 

enkät, inte möjlighet att ställa följdfrågor och därmed få ett djupgående material att analysera. 

En intervju kan däremot ge möjlighet att ställa följdfrågor samt synliggöra bakomliggande 

förhållanden. Trost (2005) menar att syftet är avgörande för vilken metod man kommer att 

använda i studien, han menar också att en studie sällan är helt kvalitativ eller helt kvantitativ 

utan att man på något sätt använder sig av båda (Kvale, 1997; Trost, 2005).  

 

Då jag valde att göra en kvalitativ studie föll valet av datainsamlingsmetod på intervjuer. På 

grund av syfte och frågeställningars utformning var ostrukturerade intervjuer det naturliga 

valet. Med ostrukturerade intervjuer menas att man för ett samtal snarare än en intervju med 

respondenten. Man kan ha ett antal grundfrågor, en intervjuguide, som man kan ställa 

allteftersom man känner att tillfälle ges. Dessa intervjuer är ofta långa och man får ofta 

mycket information att arbeta med. Stukát (2011) menar att den ostrukturerade intervjun är en 

flexibel intervjumetod då man som forskare kan anpassa den som man själv känner, man 

behöver inte följa ordningen på frågorna och det är fritt att ställa följdfrågor. Jämför man med 

den mer strukturerade intervjun där frågorna ofta har svarsalternativ ställer större krav på 

frågornas utformning (Stukát, 2011). 

 

Intervjuerna har jag valt att spela in med diktafon och sedan transkribera dem allt eftersom. 

Fördelen med att spela in intervjun är att man kan lyssna på den flera gånger, vilket även 

Trost (2005) påpekar. Han menar även att man spelar in intervjun kan lägga större fokus på 

frågorna och svaren istället för att koncentrera sig på att skriva ner viktiga saker. Men det 

finns även nackdelar så som att man går miste om mimik och gester. En annan del som kan 

tyckas negativ är tiden man får lägga ner när man transkriberar intervjuerna, vilket tar många 

timmar. Gör man en kvalitativ studie kan det även vara bra att man själv genomför alla 

intervjuer eftersom man på så har en del tillgodo under analysarbetet eftersom man har 

intervjun i minnet och framför allt minns de intryck man fick under intervjun. Väljer man att 

transkribera intervjuerna, så som jag gjort, har det också för- och nackdelar. En av fördelarna 

är att man får allt nedskrivet och det är lätt att läsa intervjuerna istället för att lyssna på dem 

gång på gång men även att det underlättar i analysarbetet då man lättare kan se likheter och 

mönster när man läser texten. Nackdelen med transkribering är att det tar väldigt lång tid och 

man måste hela tiden spola tillbaka och lyssna om för att kunna skriva så ordagrant som 

möjligt. Stukát (2011) menar liksom Trost (2005) att transkriberingen tar lång tid men även 

att man kan korta ner den tiden genom att endast skriva ner det som är relevant för studien; 

delar som är mer intressanta än andra för studien. Detta kan dock medföra att man missar 

viktiga delar i intervjun som kunde ha varit relevanta. Därför har jag valt att transkribera hela 

intervjuerna (Stukát, 2011; Trost, 2005).  

Pilotstudien 

Innan jag gjorde studien valde jag att göra en pilotstudie för att kontrollera hur väl intervju-

frågorna besvarade syfte och frågeställningar på ett tillfredställande sätt, kontrollera att frå-

gorna fungerar under en intervju samt för att jag som intervjuare skulle bli mer bekväm i min 

roll. Detta gjorde jag för att undvika missförstånd och för att jag som intervjuare skulle få 

chansen att prova på och gör misstagen under pilotintervjun istället för i huvudstudien.  
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Jag valde att intervjua en, för mig, redan känd lärare eftersom hon var tillgänglig samt att jag 

kände mig bekväm med att samtala med respondenten. Varför jag valde att intervjua en 

person som jag träffat tidigare var för att jag på så sätt blir ”lite varm i kläderna” och vänja 

mig vid att intervjua. Respondenten till pilotstudien var en kvinna mellan 50-60 år, hon har 

arbetat i skolan i 28 år och har en lågstadielärarutbildning.  

 

Även intervjun i pilotstudien spelades in med diktafon och transkriberades därefter för att lät-

tare kunna se om jag fått svar på mina frågor som besvarat mina frågeställningar samt om jag 

behöver ändra någonting för att få ut mer information när jag skulle göra huvudstudien. Pilot-

studien tog cirka tjugo minuter och kom att användas i huvudstudien då resultatet var till-

fredställande och mycket användbar data insamlades.  

Urval 
Studien genomfördes på en skola med cirka 280 elever i en liten stad. Här valde jag ut tre 

respondenter. Jag valde även att använda mig av intervjun som jag gjorde i pilotstudien då 

resultatet blev så pass tillfredssällande att jag ville ha med den i studien. Pilotstudien gjordes 

på en annan skola i kommunen med ungefär lika många elever. De tre lärarna jag intervjuade 

från samma skola var alla kvinnor och arbetade med elever i årskurserna tre och fyra. Två av 

lärarna var mellan 35-45 år och hade arbetat i skolan 15 år respektive 14 år. Båda dessa lärare 

har kompetens att arbeta med ämnena svenska och samhällsorienterade ämnen från årskurs ett 

och upp till årskurs sju och har båda olika tillvalsämnen i sin utbildning. Den tredje läraren är 

mellan 50-60 år och har arbetat i skolan i 10 år. Hon är från början förskolelärare men har på 

senare tid utbildat sig till lärare och undervisar i svenska och samhällsorienterade ämnen. 

Läraren som jag intervjuade i pilotstudien var, som tidigare nämnts, även hon en kvinna 

mellan 50-60 år och har arbetat i skolan i 28 år, har en lågstadielärarutbildning och undervisar 

i både svenska och matematik men även flera andra ämnen. Dessa lärare har jag valt att 

benämna enligt bokstäverna A-D i resultatdelen. Läraren som arbetat i 28 år kommer kallas 

lärare A, läraren som arbetat 15 år kallas lärare B, läraren som har arbetat i 14 år kallas lärare 

C och den läraren som arbetat 10 år i skolan kallas lärare D.  

 

Efter att ha bett rektor om lov att genomföra studien på den valda skolan började jag välja ut 

respondenter till mina intervjuer. Urvalet skedde genom så kallat bekvämlighetsurval då jag 

gjorde bedömningen att det var den urvalsmetoden som passade min studie bäst. Trost (2005) 

menar att bekvämlighetsurvalet är en vanlig urvalsmetod för att få ett strategiskt urval av re-

spondenter i en studie. Att göra ett bekvämlighetsurval innebär att man fyller på respondenter 

allt eftersom man hittar dem, man fyller själv på med respondenter som man tycker kan passa 

in i studien. Dock kan detta innebära en risk då man väljer respondenter som kan ha allt för 

egenartade åsikter istället för mer representativa respondenter. Då jag valde att göra mitt urval 

genom metoden bekvämlighetsurval kunde jag välja ut de respondenter som jag tyckte 

passade in i studien bäst. Kriteriet var lärare som just nu eller precis har undervisat i en 

årskurs tre eftersom jag tror att det påverkar studien positivt då de har allt från sitt arbete med 

elever i årskurs tre i färskare minne än en lärare som kanske hade en trea för fem år sedan.  

Genomförande 
När jag frågade respektive respondent om deltagandet i min studie förklarade jag syftet med 

studien, mina tankar kring forskningsetiska principer samt bad om tillstånd att spela in 

intervjun med diktafon. Därefter bestämde vi en tid som passade oss båda och respondenten 

fick själv bestämma var någonstans intervjun skulle ske för att hon skulle känna sig trygg. Tre 

intervjuer genomfördes i respondenternas klassrum och en i respondentens hem. Innan vi 

började med intervjun berättade jag hur jag kommer använda materialet och mina 
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forskningsetiska principer, därefter började inspelningen med utgångspunkt från min 

intervjuguide (se bilaga 1). Under intervjun försökte jag att inte påverka för mycket utan låta 

respondenten tala fritt runt de frågor jag ställde samt att de fick tillfälle att tänka efter. Då och 

då valde jag att komma med följdfrågor för att respondenten skulle ge ett mer utförligt svar 

eller för att få en förklaring till en del begrepp eller intressanta tankar som kom upp under 

intervjuns gång. Intervjuerna tog mellan 20 och 30 minuter att genomföra. När första 

intervjun, pilotintervjun, gjorts transkriberades den ganska snart efter det vilket tog ungefär 

fyra timmar. Den andra intervjun tog tre timmar och den sista intervjun tog fem timmar att 

transkribera då den var den längsta av intervjuerna. Jag har försökt att transkribera 

intervjuerna så fort som möjligt efter att en intervju var gjord och innan nästa intervju skulle 

göras så jag har kunnat koncentrera mig på en intervju i taget. Totalt blev transkriberingarna 

tillsammans 26 dataskrivna A4-sidor. Av dessa sidor var tre av intervjuerna sex sidor långa 

och den sista var åtta sidor lång. När intervjuerna hade transkriberats fick respondenterna ett 

exemplar var av sin egen intervju så att de kunde läsa igenom den på egen hand. Efter arbetet 

med att transkribera intervjuerna började jag med analysarbetet.  

Analys 

Bearbetning 

Jag har använt mig av meningskoncentrering som beskrivs i fem steg av Kvale (1997). Det 

första av dessa fem steg är att läsa igenom intervjuerna för att få en helhet, vilket även jag har 

gjort. I steg två måste författaren fastställa meningsenheter som betyder att man letar efter 

meningsbärande delar i texten vilket jag gjorde redan under transkriberingen av intervjuerna. 

Därefter formuleras ett tema till dessa meningsenheter, mina teman handlar om hur lärarna 

arbetar med IUP, elevers delaktighet i sitt lärande, läs- och skrivsvårigheter, åtgärdsprogram, 

den nya läroplanen, hur lärarna uttrycker att de arbetar för att stödja elever samt hemmets 

påverkan på elevens lärande. Kvale menar att det fjärde steget ska ställa frågor till texten 

utifrån studiens syfte vilket jag anser att jag har gjort. Jag har även använt mig av studiens 

teoretiska utgångspunkt när jag har ställt frågor till texten. I det femte steget menar Kvale att 

de olika teman som har kommit fram knyts samman vilket jag även här anser att jag i viss 

mån har gjort. Med de olika temana som utgångspunkt valde jag att utgå från mitt syfte och 

frågeställningar när jag skrev mitt resultat. (Kvale, 1997). 

Tolkning 

Tolkningen av resultatet började redan när jag transkriberade mitt material; jag gjorde en egen 

tolkning av materialet när jag satte ut skiljetecken och liknande på olika ställen i texten. För 

att förstå resultatet gjordes först en tolkning som innebar att jag kopplade för studien centrala 

begrepp i det beskrivande resultatet till mina frågeställningar och skapade tre grupper av 

rubriker. Avslutningsvis har jag även tolkat och tydliggjort dessa begrepp ytterligare genom 

att koppla till studiens teoretiska utgångspunk, en teoretisk förståelse (Kvale, 1997), med stöd 

av Vygotskij (1978, 1986, 1999) och begreppen den proximala utvecklingszonen samt 

kommunikationsmedel. 

Trovärdighet 

Att verifiera trovärdigheten i en studie är viktigt. Jag ska visa varför mina resultat utifrån in-

tervjuerna är trovärdiga. Vad som gör en kvalitativ intervjustudie trovärdig svarar Trost 

(2005) och Kvale (1997) på. De talar om intervjuers reliabilitet och validitet.    
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Trost (2005) tar även upp användningen av citat ur, i det här fallet, intervjuerna. Citerar man 

för mycket kan det ifrågasätta studiens trovärdighet, likaså kan påståenden och avsaknaden av 

följdfrågor ha en negativ inverkan på studiens trovärdighet (Trost, 2005).  

 

Jag har försökt att förhålla mig till kraven gällande reliabiltet och validitet på så sätt att jag har 

varit uppmärksam på att inte ställa ledande frågor vid intervjuerna, vara noggrann vid 

transkriberingen och ifrågasättande vid analysen av intervjumaterialet. Genom hela studien 

har jag haft en ambition att gå systematiskt tillväga och öppet redovisa det empiriska 

materialet som ligger till grund för analys, tolkning och resultatdiskussion. Här stödjer jag 

mig på Kvale (1997) som bland annat talar om ”validitet som hantverksskicklighet” (s. 218) 

innehållande kontroller, ifrågasättanden och teoretiskt tolkande.     

Forskningsetik 
Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska krav har jag beaktat i studiens genomförande. Jag 

vill att respondenterna ska känna att ingen kan lista ut vad just de har sagt. All information så 

som arbetsplats, ort och namn kommer jag hålla för mig själv då det inte har relevans för 

studien, alltså hålla konfidentiellt. Jag kommer inte heller att skriva ut exakt ålder på 

respondenterna för att inte avslöja för läsaren vem det är jag har intervjuat. Trost (2005) 

reflekterar kring tystnadsplikt och konfidentialitet vid studier, han menar att det är viktigt att 

ingen känner igen respondenten men att om hon själv känner igen sig själv inte brukar vara 

något problem. Men han menar även att flera i respondentens omgivning kan veta om att hon 

ska bli intervjuad och det är viktigt att inte heller de känner igen respondenten. Men redan vid 

första kontakten med respondenten är viktigt att man informerar om studiens syfte samt att det 

råder tystnadsplikt, alltså att ingen utomstående kommer att höra intervjuerna eller läsa 

transkriberingarna. Det är även viktigt att informera om att deltagandet i intervjun är frivillig 

och att man inte behöver svara på alla frågor. Dock menar Trost att det finns en problematik i 

den situation respondenten sätts i under intervjuerna, att hon kan känna att det är oartigt att 

inte svara på en fråga samt att det är jag som intervjuare som har ett övertag då respondenten 

inte vet vilka frågor som kan komma att ställas under intervjun. Det är givetvis även viktigt att 

respondenten ger sitt godkännande till att intervjun genomförs samt att diktafon används för 

att spela in intervjun. Trost (2005) diskuterar informerat samtycke, vilket han beskriver som 

att respondenten bör både ge sitt samtycke samt vara informerad. Men han diskuterar även 

problematiken med att informera respondenten, vilket han menar är vad och hur man 

informerar. Avslöjar man för mycket om studien kan det få konsekvenser som att 

respondenten redan innan intervjun är styrd i sitt tankesätt. Att man låter intervjun vara så lite 

styrd som möjligt är något Trost trycker på. Syftet med intervjuer och transkriberingar är att 

de ska tillföra studien någonting och kommer inte att publiceras i sin helhet utan kommer att 

raderas när de inte kommer behöva användas mer (Trost, 2005). 

 

Jag har tidigare nämnt att det är frivilligt att vara med i studien och man får hoppa av under 

studiens gång. Jag vill inte tvinga någon att vara med utan allt är frivilligt, på så sätt tror jag 

att jag kommer få intervjupersoner som svarar mer sanningsenligt och inte svarar för att de 

känner att de måste svara för svarandets skull. Trost (2005) anser att det är tillräckligt att 

delge respondenten om vad studien handlar om samt att man svarar på eventuella frågor som 

respondenten kan tänkas ha. Därför har jag valt att inte låta respondenterna skriva på ett intyg 

där de skriftligt ger till medgivande till att vara med i studien. (Trost, 2005). 
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Resultat 
I detta kapitel belyser jag studiens resultat. Jag har tagit hjälp av de rubriker jag kommit fram 

till genom analysarbetet för att strukturera upp resultatdelen och kommer att börja med en 

beskrivning av vad som framkommit under intervjuerna och därefter hur jag kopplar det till 

min teoretiska ansats. Genom mina kopplingar till den teoretiska ansats jag valt till den här 

studien samt tolkningar av resultatet ger jag ett sätt att se resultatet med utgångspunkt från 

syfte och frågeställningar. Resultatet bygger på intervjuer med lärare om deras arbete med 

elevers delaktighet i den individuella lärprocessen. 

Hur lärarna arbetar med IUP 

Lärarna uttrycker att de arbetar på liknande sätt, de skriver elevernas IUP vid 

utvecklingssamtalen en gång per termin och innan utvecklingssamtalet har eleven och 

föräldrar fått ut material att läsa igenom själva. En av lärarna berättar att man under samtalet 

tillsammans med eleven och föräldern granskar målen och sedan bestämmer målen 

tillsammans. Hon berättar även att hon arbetar för att hålla målen aktuella hela tiden, ”och så 

får man liksom inte glömma det, det är ju inget papper man sitter och skriver så tittar vi på 

det om ett halvår igen utan man måste hela tiden tänka på det” [lärare A]. Hon menar också 

att det är viktigt att påminna varandra om målen. En annan av lärarna låter eleven välja vad 

hon vill fördjupa sig i eller arbeta mer med utefter sina omdömen vilket läraren menar att 

eleverna klarar bra. De arbetar sedan med elevernas egna mål under mållektioner i skolan. 

Även de två andra lärarna arbetar på liknande sätt, de har ett pass i veckan som eleverna 

arbetar med sina egna mål och där en lärare uttrycker att hon hoppas att eleverna själva ska 

hitta drivkraften som behövs för att själv hitta ett sätt att nå målet hon tillsammans med 

läraren har satt upp, ”man pratar om vad är målet och hur skulle du kunna jobba för att 

komma dit?” [lärare B]. Eleven ska själv komma på hur hon ska nå målet och att läraren ska 

finnas som resurs, hjälp och genom stöttning på samma sätt som man kan se att eleven lär 

men hjälp av en annan. Målet är att eleven själv ska komma på ett sätt, det vill säga, lära med 

hjälp av självet. 

 

I arbetet med IUP menar tre av lärarna uttryckligen att det är eleverna själva som har störst 

inflytande på vad de kommer ha som mål i sin IUP, även om läraren kan vara med och styra 

lite så är det elevens önskemål som är grunden för målen. En av lärarna menar att eftersom 

det är elevernas egna mål blir drivkraften att lyckas större eftersom det är någonting som 

eleven vill arbeta med. En annan av lärarna menar att det kan vara svårt för eleven att komma 

på ett mål som de vill arbeta med. Två av lärarna menar att om en elev har svårigheter med 

någonting som vävs de in i de målen eleven har, om en elev behöver träna på stavning men 

inte uttryckligen säger det kan den eleven få möjlighet att arbeta med dator eller liknande när 

hon arbetar med sina egna mål och på så sätt kan man väva in elevens behov i de egna målen.  

 

Hur stor betydelse har den individuella utvecklingsplanen för eleven? För elever med läs- och 

skrivsvårigheter menar en av lärarna att det inte har så mycket betydelse eftersom man oftast 

arbetar med deras svårigheter ändå. Men att den ändå har en viss betydelse om man jämför 

med innan man började skriva individuella utvecklingsplaner, det är ju de egna målen 

eleverna arbetar med. Det är viktigt att hålla målen aktuella, man skriver inte ner målen utan 

man måste arbeta men dem. En annan lärare uttrycker även hon att den individuella 

utvecklingsplanen inte har så stor betydelse för elever med läs- och skrivsvårigheter, hon 

menar att åtgärdsprogrammet har större betydelse. Hon menar att en IUP är mer för elevens 

egen skull då det är eleven som har valt vad hon vill arbeta med. Om eleven har svårt att läsa 

eller skriva menar läraren att det inte är ett mål som eleven sätter i sin IUP utan det är elevens 

intressen som är i fokus.  
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IUP är inte viktigare för elever med läs- och skrivsvårigheter än för de andra eleverna menar 

en av lärarna. Den är en del av lärprocessen och att hon upplever att elever som har 

svårigheter gärna vill ha in det arbetet i sin IUP och att den är viktig för eleverna själva. Men 

hon tror inte att det spelar någon roll för lärprocessen vad som står i elevens IUP utan att man 

arbetar med det ändå, ”men för barnen själva är det nog viktigt eftersom de väljer att ha med 

det där” [lärare C]. Den fjärde läraren menar att den individuella utvecklingsplanen är viktig 

hela tiden, hon anser att då läraren, eleven och föräldrarna skriver målen tillsammans blir det 

väldigt tydligt för både eleven och föräldrarna. Det inte är papper man skriver och sedan följer 

upp vid nästa utvecklingssamtal, utan det är viktigt att hålla målen aktuella hela tiden.  

Åtgärdsprogrammet och dess betydelse för eleven 

Det råder skilda åsikter kring åtgärdsprogrammet. Tre av lärarna anser att åtgärdsprogrammet 

har betydelse för eleven medan en lärare menar att den inte har så stor betydelse. Hon anser 

att åtgärdsprogrammet är mer till för skolan och föräldrarna, men att barnet kanske förstår 

problematiken när de sitter tillsammans och skriver åtgärdsprogrammet. 

 

En av de andra lärarna däremot menar att åtgärdsprogrammet är väldigt viktigt för eleven. 

Hon menar att ”dom är ju väl medvetna om vad det är dom har för mål i ett åtgärdsprogram 

/…/ och det kan ju dom vilja ha i sin IUP men har dom grunden för stavningen är det ju inget 

åtgärdsprogram även om dom vill bli bättre på det. Så att, nej har man ett åtgärdsprogram 

så, så det väger ju mkt tyngre än IUPn” [lärare D]. Även en annan lärare menar att 

åtgärdsprogrammet har stor betydelse för eleven då hon menar att eleven har ganska specifika 

åtgärder och att eleven då blir väldigt medveten om sin process då utvecklingen sker i små 

steg. Hon menar även att när en elev har ett åtgärdsprogram blir hon mer medveten om sin 

process då man ser utvecklingen i mindre steg än i IUP som även sträcker sig över en längre 

tidsperiod än åtgärdsprogrammet. Liksom åtgärdsprogrammet har den proximala 

utvecklingszonen olika steg, målet med åtgärdsprogrammet är att eleven ska nå målen vilket 

kan liknas med utvecklingszonen där målet är att eleven ska lära på egen hand, indirekt är det 

även målet med åtgärdsprogrammet. Vygotskij menar, med den proximala utvecklingszonen, 

att när eleven lär sig med hjälp av läraren eller en annan vuxen klarar hon uppgifter av större 

svårighetsgrad än hon hade gjort själv. Arbetet med åtgärdsprogrammet syftar till att eleven 

ska lära sig någonting som hon har svårt med, som ligger på en högre svårighetsgrad än hon 

klarar själv. 

 

Alla är dock överens om att när eleven har sådana svårigheter vad gäller läsning och skrivning 

att eleven inte kommer nå målen är det ett åtgärdsprogram man skriver. En av lärarna menar 

att åtgärdsprogrammet och IUP går hand i hand, ”har de väldigt... alltså fortfarande inte kan 

läsa och skriva i årskurs 3 då måste, då räcker det ju inte med en IUP, då måste man ju ha ett 

åtgärdsprogram kopplat då, så det kan gå lite hand i hand. för i IUPn måste ändå, det är inte 

säkert att barnen själva väljer där, där de har störst svårigheter utan där får man, det måste 

man ju se till i ett åtgärdsprogram” [lärare C]. Hon menar att elever som har läs- och 

skrivsvårigheter inte spontant väljer att arbeta med sin skrivutveckling när de skriver IUP, 

utan väljer att arbeta med något annat vilket även en av de andra lärarna ger samtycke till. De 

båda lärarna menar att om eleverna har läs- och skrivsvårigheter uppmärksammar man det 

tidigt.  

Läs- och skrivsvårigheter 

Vad är lärarnas tankar kring läs- och skrivsvårigheter? Svårigheter i läsning och skrivning är 

viktigt att arbeta med eftersom det är just läsningen och skrivningen som är viktiga redskap 
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och förmågor när man arbetar med andra ämnen. En lärare berättar att det är i årskurs ett och 

två som eleverna oftast börjar lära sig läsa och skriva, och det kan vara svårt att se om en elev 

har svårigheter eftersom de håller på att lära sig. Hon menar att man vill ge eleverna tid att 

utvecklas och lära sig i sin takt eftersom alla utvecklas olika. En del elever kan redan mycket 

när de börjar skolan och är motoriskt mogna när det gäller skrivning. Men hon frågar sig; 

”när är det lite större svårigheter då?” [lärare B]. Hon menar att det är när det går trögt för 

eleven och att hon har stannat på en nivå i sin utveckling och inte kommer vidare. Och att om 

en elev har svårigheter är det viktigt att hon får den hjälp och stöttning hon behöver för att 

klara de andra ämnena. Att det är viktigt att eleven får den hjälp och de redskap hon behöver 

för att komma vidare och utvecklas i sin läsning och skrivning.  

 

En annan av lärarna menar att lässvårigheter är lättare att hitta då eleverna har svårt att läsa 

och förstå. Skrivsvårigheter däremot menar hon kan vara en mognadssak eller att eleven inte 

är intresserad av att skriva och att de två oftast går hand i hand. Hon menar att det även kan 

vara elevens fantasi, eller brist på fantasi, som gör att det låser sig men även om eleven har 

motoriska problem. Läraren menar att det är lättare att möta elever som har lässvårigheter då 

hon uppfattar att det finns mer hjälpmedel för att hjälpa och motivera eleverna. Vidare 

berättar hon om Logos, ett material man som lärare behöver specialutbildning på och som är 

ett hjälpmedel för elever med lässvårigheter. Materialet handlar om att se helheter i ord och 

man arbetar mycket med nonsensord, ordbilder och varannanradsläsning och man arbetar för 

att få flyt i läsningen. Man arbetar intensivt, ofta varje dag, med eleven under en period och 

man kan med datorns hjälp mäta elevens läskunnighet. Läraren var väldigt positiv till 

arbetssättet och menar att det fungerar väldigt bra.  

 

En tredje lärare menar att elever med lässvårigheter ofta har svårt med ljudningen och elever 

som har problem att få flyt i läsningen. Hon menar att man ser ganska tidigt om en elev har 

lässvårigheter och att man då måste arbeta extra med det och att det är just lässvårigheterna 

man fokuserar mest på när eleverna är så unga. Men hon påpekar att när eleverna skriver 

nationella proven har de krav så som att skriva en text för hand som ska vara läslig och att de 

arbetar mycket med mellanrum mellan orden samt stor bokstav och punkt. Vidare berättar hon 

om en elev hon arbetade med som hade problem med läsningen och de arbetade mycket med 

olika ljudstrategier, där de ljudade ihop två konsonanter och en vokal, intensivt under en 

period och att det gav resultat. Läraren framhäver att det aldrig är hopplöst, det mesta går 

vägen och det är viktigt att tänka på det. Man måste försöka hitta var problemet sitter och 

analysera det, och att det är viktigt att samarbeta med både eleven, föräldrarna och övriga på 

skolan. Det finns även en specialpedagog på skolan som hjälper lärarna väldigt mycket och 

eleverna får även gå dit och få extra hjälp. ”framför allt måste man ju veta vad det är, vart 

knuten sitter någonstans, och sen jobba därifrån, det är ju olika på olika barn” [lärare A]. 

 

När eleven själv, menar en lärare, upplever att hon får kämpa väldigt mycket med att läsa och 

skriva har hon läs- och skrivsvårigheter. Hon menar att gränsen går när eleven uppfattar det 

som besvärligt och möter ett motstånd och när man som lärare får försöka hitta många olika 

strategier för att få eleven att läsa och skriva. Och när man som lärare matar med olika 

modeller för att hon ska lyckas. Har eleven läs- och skrivsvårigheter menar hon att det inte 

räcker med en mållektion då och då, eleven måste få riktade resurser och man måste arbete 

mycket och tätt med elevens svårigheter. Hon menar att det blir lite annorlunda arbete med en 

elev som har läs- och skrivsvårigheter men att eleven självklart kan nå målen trots att hon har 

svårigheter. Läraren menar att man får försöka hitta olika sätt att arbeta för att hjälpa eleven 

som har läs- och skrivsvårigheter.  
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Elevers delaktighet 
Eleverna är medvetna om sin process och vart de är på väg, det är för deras egen skull som de 

går i skolan, inte för lärarens skull. Så uttrycker sig en av lärarna, hon menar även att det är 

naturligt att eleverna blir mer delaktiga i sin lärprocess med stigande ålder. Om man jämför en 

elev som går i årskurs ett med en som går i årskurs fem är det naturligt att den äldre är mer 

medveten om sin lärprocess och mer delaktig i sitt lärande. De äldre eleverna är mer 

medvetna, ifrågasätter och deltar på ett annat sätt. Hon menar även att den nya läroplanen 

trycker på elevers delaktighet och att den hjälper läraren med arbetet att få eleverna mer 

delaktiga i sitt lärande. Det finns olika sätt man kan arbeta för när det gäller elever delaktighet 

i sitt lärande, de kan få vara med och välja metoder för ett arbete. Läraren menar att eleverna 

egentligen inte kan påverka innehållet så mycket men istället sättet man kan arbeta på för att 

ta till sig nya kunskaper. Hon uttrycker själv att hon upplever sitt eget arbete med elevers 

delaktighet i hennes undervisning som positivt utvecklat, att hon blivit bättre på att låta 

eleverna vara delaktiga. Hon menar ett det är svårt med elevers delaktighet men att hon 

hoppas att eleverna känner sig delaktiga. En annan lärare menar att drömläget är att varje elev 

får möjligheten att ha eget ansvar för sitt lärande och utvecklas utifrån vart hon befinner sig 

och utifrån vart hon befinner sig i förhållande till målen.  

 

Även en annan lärare uppfattar elevernas delaktighet som bättre och bättre. Hon menar även 

att det har påverkats mycket av att lärarna själva har blivit duktigare på att få med eleverna i 

lärprocessen, det hänger inte så mycket på eleverna själva utan att läraren låter eleverna vara 

delaktiga. Hon tror att eleverna är väldigt medvetna om vad de kan och inte kan, vidare 

berättar hon om att de arbetar väldigt mycket med elevbedömningar eller 

kompisbedömningar. Vid elevbedömningar får eleverna tillbaka en text de har skrivit med 

kommentarer från läraren om vad som var bra men även vad som skulle kunna utvecklas 

vidare vilket läraren tror gör att eleverna blir mer medvetna om sitt lärande men även 

delaktiga i vart de ska. Vid kompisbedömningar får eleverna kommentera varandras texter 

vilket läraren ser som positivt då hon menar att om eleverna kan bedöma en annan elevs text 

så kan de ganska gott bedöma sin egens text.  Hon menar även att det märks när eleverna får 

vara delaktiga då de är mer på hugget och de ser vad de behöver utveckla i sina egna texter, 

att de är medvetna om sin lärprocess gällande läsning och skrivning. Elevernas delaktighet 

märks även på deras utvärderingar kring sina arbeten, både skriftligt och muntligt. De 

skriftliga utvärderingarna arbetar läraren med på olika sätt, exempelvis genom att låta 

eleverna utvärdera arbetssättet. Eleverna får först prata med en kompis om frågorna en stund 

och sedan besvara frågorna själva. Muntliga utvärderingar kan vara att läraren och eleven 

diskuterar kring en fråga, som ett lärande samtal.  

 

Att eleverna är väldigt delaktiga i sin lärprocess menar ännu en av lärarna, hon berättar att de 

arbetar med språket lyfter och att eleverna där kan se sin utvecklingskurva och att den är 

tydlig för eleverna. Hon menar även att eleverna där kan se vilka mål de ska arbeta mot. När 

eleverna arbetar med sina mål som de har skrivit i sin IUP berättar hon att eleverna får skriva 

ner vilket mål de ska arbeta med under lektionen och själva sätta ord på vad de gör vilket 

läraren tycker gör eleverna mer medvetna. Sedan berättar hon att läs- och skrivutvecklingen 

hela tiden finns med i lärarens omdömen och att läraren vid utvecklingssamtalen kan försöka 

påverka eleverna lite när de sätter sina mål i sin IUP. Men hon tror att det kanske är sämre i 

andra ämnen, och att man få försöka arbeta mer med uppföljning på arbeten och tester 

eleverna gjort, att man inför fler lärande samtal. Man kan även se på eleverna när de inte är 

delaktiga, de eleverna tycker att det är jobbigt, har en dålig attityd gentemot skolarbetet och 

lägger sig på en nivå de redan behärskar och utmanar inte sig själva, ”det syns på hela dom att 

dom inte vill vara delaktiga” [lärare D]. Hon funderar kring om det är lärarnas fel, att de inte 
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peppar eleverna tillräckligt och att det kan vara en utmaning att få eleverna delaktiga, vilket 

hon får medhåll från en annan lärare som också menar att det handlar om att eleven själv ska 

ta ansvar samt få ett perspektiv på sitt lärande. Hon menar att man kan ha dåligt samvete för 

elevernas delaktighet men att delaktigheten är ganska påtaglig i arbetet med elevernas egna 

mål. Hon berättar, liksom en av de andra lärarna, att eleverna under mållektionerna får sätta 

ord på vad de har arbetat mot under lektionen och hur de ska arbeta för att komma vidare. Och 

att man som lärare hjälper eleverna att se vad de har lyckats med och vad de skulle kunna 

arbeta med för att komma vidare, ge feedback till eleverna och påpeka vad de har utvecklats 

på. Hon berättar att det är svårare att ge den individuelle eleven feedback då hon menar att 

man kommer längre ifrån individen och att eleven får svårare att ta till sig ett eget ansvar över 

sin lärprocess då och att många elever kanske inte känner sig delaktiga då. Hon menar även 

att det eleverna kan påverka mest vad gäller läs- och skrivundervisningen är när man under 

utvecklingssamtalet skriver deras IUP. Hon menar att det inte är så lätt för eleverna att 

komma med idéer och om eleven har sådana svårigheter att nå målen så är det läraren som 

bestämmer att eleven ska arbeta mer med sina svårigheter.  

 

Vidare diskuterar hon att man kan uppfatta eleverna som delaktiga när de är engagerade i 

arbetet och att man kan känna efter en lektion om eleverna har varit delaktiga eller om det 

”kändes som det var lite över huvudet” [lärare B]. Hon menar att när eleverna känner 

meningsfullhet är de mer delaktiga. Men om eleverna inte är delaktiga kan man känna att 

uppgiften inte riktigt suger tag i eleverna, menar hon. Hon berättar även att det inte alltid är så 

lätt att göra uppgifter där eleverna känner meningsfullhet och att det är en utmaning som 

lärare. Läraren menar att när eleverna får vara med och bestämma lite känns de mer delaktiga 

men att det arbetet har fallit tillbaka då den nya läroplanen kommit och att läraren styr mer nu 

än innan den kom. Men hon tror att det arbetet kommer tillbaka mer när lärarna själva har 

kommit in mer i arbetet med de nya kursplanerna och blivit mer trygga i dem.  

 

Läraren som diskuterat elevbedömningar och kompisbedömningar menar att om eleverna inte 

är delaktiga märker man det på att de kanske inte kan bedöma en kompis text eller inte vet 

vad hon ska göra när hon får en uppgift eftersom hon inte har varit med och lyssnat. Inte 

heller om eleven inte har något svar på olika frågor så som; vad skulle du kunna göra 

annorlunda i din text, även efter kompisbedömningar och efter kommentarer från läraren. Hon 

menar att man då kanske får sitta tillsammans med den eleven och arbeta och att det märks 

tydligt när en elev inte är delaktig. För att få eleverna mer delaktiga menar läraren att man kan 

ha fler individuella samtal med eleverna, fler lärande samtal som även en annan av lärarna 

funderat kring. Hon anser att de arbetar för lite med lärande samtal i klassen och att det skulle 

vara en positiv förändring att införa fler samtal. Lärande samtal kan ske kring ett svar en elev 

har skrivit på en fråga, att man som lärare tillsammans med eleven diskuterar kring svaret 

istället för att bara rätta och lämna tillbaka frågorna till eleven. Läraren menar att man då kan 

få mer förståelse för varför eleven har svarat som den har gjort och att man kan förklara 

frågan så att eleven har större förståelse för en sådan slags fråga vid senare tillfällen. Hon 

menar även att ett sätt att få eleverna mer delaktiga är att man, istället för att bara ge allmänna 

råd till hela klassen, ger eleverna individuella råd om deras egna texter och att det kan leda till 

intressanta lärande samtal.   

 

Några av lärarna menar att man kan låta eleverna vara med och påverka hur man kan arbeta. 

En av dem menar att många elever tycker att det är skönt att läraren bestämmer allt och att 

eleverna inte kan påverka allt. Det som står i kunskapskraven måste man ju arbeta med så det 

är svårt för eleverna att påverka vad man ska arbeta men hon trycker mycket på att eleverna 

kan vara med och påverka hur de ska arbeta med det. Men läraren måste hela tiden ha en 
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tanke med det hela och även ha det med i sin planering vilket hon får stöd från av en annan 

lärare. Hon och en annan av lärarna menar att man måste lyssna på eleverna och arbeta för att 

få dem delaktiga. Fråga eleverna om de har några idéer om hur man kan arbeta vidare, ”barn 

kan ju alltid hitta vägar” [lärare D]. Hon menar även att man som lärare ofta får påminna 

eleverna om vad de behöver och även arbetar för att göra dem delaktiga genom till exempel 

språket lyfter. En av dessa två lärare menar att om man ska arbeta med ett område så behöver 

inte alla elever arbeta på samma sätt och behöver inte fördjupa sig i alla områden om det 

exempelvis är ett arbete kring vikingatiden. Hon menar att man i en större grupp kan hitta 

olika mindre grupper som vill arbeta på olika sätt och att eleverna oftast tycker att det är roligt 

att arbeta så, även om det kräver mycket av läraren. Hon tror att det kan vara bra att låta 

eleverna arbeta så men inte hela tiden, det finns många andra sätt att arbeta på som eleverna 

måste få träna på också.   

Den nya läroplanen 

Samtliga lärare känner att den nya läroplanen har förändrat deras syn på IUP och elevers 

delaktighet, dock har de alla olika åsikter om den. Lärare A kopplar redan från början av 

intervjun till den nya läroplanen och påpekar att vi nu är i en förändring, vilket även lärare B 

gör. Lärare A menar att man nu arbetar på ett annat sätt med förberedelserna inför 

utvecklingssamtalen och menar ett det är mycket mer som ska dokumenteras än tidigare. Hon 

berättar även att hon känner att läroplanen har förändrats positivt och ”målen känns tydligare 

och högre än förut” [lärare A]. Vidare beskriver hon att lärare har blivit mer medvetna om 

vad de gör och vad de arbetar mot och att hennes eget sätt att arbeta har förändrats då hon 

anser att hon arbetar mer för att få eleverna delaktiga i processen än tidigare. 

 

Den förändring vi är i nu, menar en av lärarna, med ny läroplan och nya kursplaner, har lett 

till att arbetet i klassen är mer styrt nu än tidigare då eleverna var mer delaktiga. Dock tror 

hon att det kommer att ändras när lärarna blir mer bekväma i den nya läroplanen men att hon 

tror att många lärare är stressade över läroplanen, ”det är ju många pusselbitar som ska på 

plats för att man ska förstå hur man ska göra, nu är man på första vändan av det här liksom, 

så att det är en utmaning tycker jag” [lärare B]. Hon menar även att lärare idag arbetar mer 

aktivt med läroplanen och kursplanerna, och att det centrala innehållet står i fokus. Även en 

annan av lärarna har märkt en förändring och menar att det har blivit roligare. Hon menar att 

mycket av det arbetet de gjort innan den nya läroplanen stämmer väl överens med den och att 

den har utvecklat arbetet med elevers delaktighet, ”jo men det trycks ju mer vikt på det, att 

delaktigheten är viktig” [lärare C].  

 

Slutligen menar en av lärarna att läroplanen är tydligare nu än tidigare. Man arbetar på 

ungefär samma sätt med IUP som man gjorde innan, men lärarna har andra krav på sig när de 

skriver elevernas omdömen. Hon tror också att man skriver mer åtgärdsprogram nu är tidigare 

eftersom ”det är ju mer tydligt i den här läroplanen vad dom ska kunna och inte kunna och 

därför tror jag att det skrivs mer åtgärdsprogram idag än det gjorde för ett antal år sen” 

[lärare D].  

Lärarens sätt att möta eleverna 

Utifrån intervjuerna har jag sett olika sätt att möta elever med läs- och skrivsvårigheter. Dels 

berättar lärarna mycket om hur de ser på hemmet och elevens stöd därifrån, dels hur de 

arbetar i skolan för att möta eleverna med dessa svårigheter genom att både finnas där för 

eleverna men de berättar även om hur de anpassar sin undervisning med eleverna med 

svårigheter i åtanke. Även läraren och skolans kontakt med hemmet har visat sig ha stor 
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betydelse för elever med läs- och skrivsvårigheter i årskurs tre. Det finns alltså ett samband 

mellan skolan och hemmet som har stor vikt för elevernas utveckling och lärprocess.  

Stöd från hemmet 

Föräldrarnas intresse för böcker och högläsning tror en av lärarna är viktigt för elevens läs- 

och skrivutveckling. Och att eleven får möjligheten att repetera mycket hemma i början av 

läsinlärningen, och att man som lärare är tydlig i sina instruktioner till hemmet. I början av 

läsinlärningen kanske det är viktigare att läsa tillsammans och än att eleven ska läsa allt själv, 

även att lite läsning varje dag hjälper eleven framåt i sin läsinlärningsprocess. Och om det 

skulle vara så ett en elev har svårigheter med läsning och/eller skrivning är det viktigt att 

föräldrarna får den informationen och att man hjälper dem, de kanske inte har någon att 

jämföra med.  

 

Att hemmets syn på skolan och intresset för sitt barns lärande anser alla lärarna har mycket 

betydelse. Det finns olika sätt att se på skolan och olika prioriteringar. Föräldrarna har olika 

åsikter och erfarenheter om skolan och hur viktig den är vilket kan reflekteras i elevens 

skolarbete och delaktighet. Tycker föräldrarna att skolan är viktig så betyder det mycket för 

eleverna och speglar ofta av sig i deras arbete i skolan. Lärare D menar att familjens intresse 

och engagemang ofta smittar av sig på eleverna, det finns dock de elever som inte har något 

stöd hemma och som får försöka på egen hand. Hon menar att föräldrarnas delaktighet och 

stöttning är väldigt viktigt för eleverna och att föräldrarna är viktigare för eleven än de tror.  

Arbete och stöd i skolan 

”man är alltid bra på nått, och får man den tanken med sig då är det mycket lättare att jobba 

med det här /.../ dom är så medvetna om varandra och då får man jobba smart med det och 

på ett positivt sätt” [lärare A]. 

 

Alla lärarna i studien uttrycker på olika sätt att de bemöter elever med läs- och 

skrivsvårigheter främst genom stöttning, vilket kan liknas med Vygotskijs andra steg då 

läraren finns mer i bakgrunden för att skapa lärandemiljöer. En av lärarna menar att det är 

viktigt att diskutera med eleverna och att de får klart för sig vad problemet är och att påpeka 

för dem att de är bra och att få eleverna att tro på sig själva. Det är viktigt att hitta vad det är 

som är svårt, identifiera problemet, eftersom alla är olika och alla har olika svårigheter. En 

annan av lärarna menar också att alla lär på olika sätt vilket de andra lärarna håller med om. 

Hon menar att en del elever behöver höra, läsa själva eller arbeta tillsammans med någon för 

att lära och utvecklas vidare. Hon menar att det finns många olika sätt att arbeta på men att det 

kan bli för pedagogstyrt och att man som lärare försöker ”mata dem med rätt saker” [lärare 

C]. Hon berättar även att det finns väldigt mycket hjälpmedel som både underlättar för 

eleverna och som är roligt, som till exempel dator och iPad. Elever med svårigheter kan 

behöva lite annan stimulans för att komma igång med arbetet anser läraren. En lärare menar 

även att det är viktigt att prata med eleverna, diskutera vad som behöver tränas mer på och 

liknande. Om en elev har svårigheter att läsa och skriva ska det inte vara något problem för 

eleven om hon vill arbeta med läsning eller skrivning, då kan läraren finnas där som stöttning 

och genom att ge eleven möjlighet att använda olika hjälpmedel så som dator, talsyntes eller 

iPad. 

 

Flera av lärarna påpekar att läsningen är grunden till allt och att svårigheter gällande läsning 

och skrivning lätt kan ge eleven problem i andra ämnen. Då är det viktigt att vara där som 

lärare och stötta eleven och hjälpa henne genom det svåra för att svårigheterna inte ska bli ett 

hinder i de andra ämnena. Två av de andra lärarna håller med och en av dem menar att det är 
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viktigt att eleven får den hjälpen och pushningen hon behöver dels i arbetet med läsning och 

skrivning men även i andra ämnen. Hon menar även, liksom den andra läraren, att man kan 

försöka hitta sådant som eleven tycker är roligt och jobba därifrån. Som en av dem uttrycker 

sig; ”dom vill inte skriva en saga om troll kanske eller så utan dom vill skriva om någonting 

som intresserar dem, och då att man hittar det där guldkornet hos alla” [lärare D]. Hon 

menar även att det finns mycket hjälp att få från specialpedagogen på skolan om man önskar. 

Förutom stöttning berättar en av lärare att hon tycker att det är viktigt att man har en tillåtande 

miljö i klassrummet och att man arbetar för att eleverna ska bli avslappnade i sin läs- och 

skrivutveckling. Även att eleverna förstår att alla är olika och att det de gör i skolan är viktigt.  

 

En annan lärare påpekar att kommunen har en bra strategi för hur de ska bemöta elever som 

har läs- och skrivsvårigheter. Hon berättar att alla elever i kommunen får genomgå ett lästest i 

årskurs två, vilket även en annan lärare nämner, där de ska kunna läsa med flyt, återberätta en 

text samt en läsförståelsedel. Eleverna får även läsa för specialpedagogen som har utformat 

testet och bedömer sedan eleverna. På så sätt fångar de tidigt upp de elever som förmodligen 

har lässvårigheter. Testet medför att tidiga insatser kan sättas in då oftast ett åtgärdsprogram 

skrivs för de elever som inte nått målen. Hon understryker dock att man inte kan sluta läsa för 

att man har nått målen för lästestet utan måste fortsätta utveckla sin läsning, hon berättar att 

de har olika läsprojekt och även utmaningar under somrarna. 

 

Att eleven läser mycket under läsinlärningen och att de fortsätter läsa lite varje dag för att 

underhålla läsningen påpekar en av lärarna, vilket även övriga håller med om. Har eleven 

dessutom svårigheter med läsningen är det ännu viktigare att hon läser lite varje dag. Läraren 

menar att det är viktigt med tidiga insatser om en elev har svårigheter i läsning, men även 

skrivning. När eleven sedan kommer över tröskeln och det börjar flyta i läsningen menar hon 

att det blir en märkbar skillnad i attityd till skolan i övrigt. Hon menar även att elever med 

svårigheter får mer av henne som lärare där hon bland annat stöttar under lektionstid, och att 

hon tänker väldigt mycket på att stötta eleverna. Men även att hjälpa eleverna att hitta 

läsglädje och att hjälpa dem att slappna av tror hon är viktigt. Hon menar att många barn är 

väldigt stressade och att det kan vara bra för dem att sitta ner och bara lyssna på en bok då och 

då. Läsningen är grunden till allt och att det är viktigt att man fokuserar mycket på 

läsinlärningen i de tidiga åren i skolan. Avslutningsvis menar en annan av lärarna att det är 

väldigt spännande att lära barn att läsa och skriva, Hon berättar att det är roligt att se när 

eleverna lyckas och när ljuset tänds för dem, ”det är en stor lycka hos barnen själva” [lärare 

C]. 

Samarbetet mellan skolan och hemmet 

En av lärarna menar att om elever får stöd hemifrån är det den optimala situationen och att 

familjens delaktighet i elevens lärprocess är oerhört viktig. Även hon upplever att det finns 

elever som inte har något stöd ifrån hemmet men även att man som lärare kanske förväntar sig 

stöd från hemmet men att det inte finns där och då menar hon att skolan kan bli bättre på att 

möta dessa elever. Skolan är en kärnpunkt i samhället och det är viktigt att få föräldrarna och 

hemmet att förstå det också. Att det är viktigt att gå till skolan och att det är viktigt att lära sig 

läsa och skriva. Hon får medhåll från två av de andra lärarna som även de menar att hemmets 

intresse för skolan påverkar mycket hur eleven uppfattar skola. En av lärarna menar att det är 

viktigt att föräldrarna och hemmet är med från början när eleven är mottaglig för att påbörjar 

sin lärprocess. Hon menar även att en del elever inte är ”mogna” när de börjar skolan, en del 

kan vara mogna för skolan redan i förskoleklass medan andra kan bli mer skolmogna mot 

andra klass. Och det är viktigt att de får stöttning hemifrån då och att de arbetar hemma med 

läxor och liknande.  
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En av lärarna menar att det är viktigt men en tät kontakt med hemmet om en elev har 

svårigheter och att både hemmet och eleven håller arbetet med elevens svårigheter aktuellt. 

Hon menar även att om det kanske är jobbigt hemma är det viktigt att man som lärare försöker 

underlätta lite men även försöka samarbeta med hemmet.  

 

”det finns ju elever som inte har något stöd eller stöttning hemifrån utan dom får klara det på 

egen hand /…/ har man föräldrar som är delaktiga och puffar på, såklart att det spelar en 

jätte, jättestor roll.. det gör det ju /…/ dom är ju väldigt viktiga egentligen, viktigare än dom 

tror kanske, många gånger” [Lärare D] 

Sammanfattande analys 
Analysen har fokus på lärarnas syn på arbetet med den individuella utvecklingsplanen, IUP i 

grundskolan, och elevers delaktighet i den individuella lärprocessen; avgränsat till elever som 

bedöms vara i behov av särskilt stöd i läs- och skrivutvecklingen. Under rubrikerna stöd, 

delaktighet och IUP redovisas en sammanfattande analys av studiens resultat. 

Stöd 

När man ser till hur lärarna uttrycker att de arbetar för att möta elever med läs- och 

skrivsvårigheter i årskurs tre är lärarnas arbete med att stötta eleverna på olika sätt centralt. 

Jag har konstaterat att det i stora drag främst rör sig kring lärarens förhållningssätt, 

samarbete och åtgärder.  

 

Lärarens förhållningssätt till dessa elever kan vara dels att de finns till hands för eleven och 

stöttar henne i arbete, dels anpassningar och planering av undervisningen. Olika hjälpmedel 

finns att tillgå för att hjälpa eleven vidare i sin utveckling, vilket jag tolkar som ett slags 

förhållningssätt till eleven. Läraren skapar möjligheter till lärande på olika sätt, liksom även 

Vygotskji påpekar. 

 

Mycket av det lärarna talar om i studien rör samarbete på olika sätt. Dels samarbetar lärarna 

med varandra i arbetslaget, dels med specialpedagoger för att hjälpa eleven vidare i sin 

lärprocess. Men mycket berättas även om hemmet och dess påverkan på elevens syn på 

skolan. Lärarna menar även att det finns kopplingar mellan elevens prestationer i skolan och 

vad hemmet har för åsikter om skolan. De påpekar även att det är viktigt för många elever att 

de har stöd hemifrån, både genom intresse för elevens utveckling och hur mycket de hjälper 

till och stöttar eleven i hemmiljön. Jag kan dra slutsatsen att ett samarbete mellan skolan och 

hemmet har en positiv inverkan på eleven sett till hennes utveckling och lärprocess.  

 

Elevens IUP har inte lika stor betydelse som åtgärdsprogrammet i mötet med elevers läs- och 

skrivsvårigheter. Lärarna ser främst åtgärdsprogrammet som en åtgärd om eleven har läs- och 

skrivsvårigheter. Med åtgärd menas hur lärarna möter och arbetar med elever med svårigheter 

att nå målen i kursplanerna. Någonting de är skyldiga att göra för att hjälpa eleven vidare i sin 

lärprocess och det involverar både skolan och eleven lika mycket som hemmet. Andra 

åtgärder kan man koppla mer till lärarens förhållningssätt och sätt att planera sin undervisning 

med elevens svårigheter i åtanke.  

Delaktighet 

Lärares syn på arbetet med elevers delaktighet i den individuella lärprocessen kommer till 

uttryck på olika sätt i intervjumaterialet, dels att eleven är delaktig under lektionen eller att 
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hon är delaktig i planering, dels i sin egen utveckling. Här har jag delat in resultatet i tre olika 

kategorier, dessa är innehåll, elevens ålder och intresse samt läroplanen.  

 

Att innehållets karaktär påverkar elevernas möjlighet till delaktighet i undervisningen och den 

egna utvecklingen menar samtliga lärare. De menar att det är olika elementer som eleven ska 

klara av, det som finns med i kursplanerna. Lärarna menar alltså att eleverna inte kan påverka 

själva lektionsinnehållet så mycket utan det är mer hur de ska arbeta med någonting som de 

kan vara med och påverka. Däremot har eleverna stora möjligheter att själva vara med och 

bestämma vad de ska arbeta med när de arbetar med sin IUP och jag uppfattar att det är här 

som eleverna är mest delaktiga i själva planeringen, enligt lärarna själva. 

 

Analysen visar att elevens ålder och intresse påverkar hennes möjligheter till delaktighet i den 

egna lärprocessen. En lärare påpekar att elevens delaktighet och dess stigande ålder har ett 

samband. Hon menar att en elev med tiden blir mer och mer delaktig och kan ta mer och mer 

ansvar för sitt lärande och att det är en naturlig process. Elevens intresse för sitt lärande och 

viljan att lära har också stor betydelse för elevens delaktighet menar lärarna. Hit kopplas även 

koppla elevers olika sätt att lära då både sätt att lära och elevens intressen är individuella för 

varje elev.  

 

En annan påverkansfaktor vad gäller elevers delaktighet i intervjumaterialet är läroplanen. 

Den nya läroplanen påverkar elevers möjlighet till delaktighet i den egna lärprocessen enligt 

lärarna i studien. Flera menar att den nya läroplanens inriktning öppnar för större möjligheter 

för eleverna att vara delaktiga än tidigare, vilket jag tolkar som en positiv förändring. Dock 

menar en av lärarna att arbetet med att låta eleverna få vara delaktiga har blivit mer satt åt 

sidan tills hon känner sig trygg i den nya läroplanen.  

IUP 

Analysen pekar på att de individuella utvecklingsplanerna, IUP, har betydelse för elever i 

behov av stöd i läs- och skrivutvecklingen vad gäller deras delaktighet och motivation. Dessa 

kategorier är de som främst framträder i intervjumaterialet. Delaktigheten menar flera av 

lärarna ökar eftersom eleverna själva får vara med och bestämma vad de vill arbeta med. I 

samband med att elevens delaktighet ökar, ökar även motivationen. Det som eleven väljer att 

arbeta med i sin IUP är någonting hon vill arbeta med vilket höjer hennes motivation att 

arbeta med uppgiften och att lyckas med den, enligt lärarnas utsagor. Elevens delaktighet och 

motivation går till viss del hand i hand.  

 

Samtliga nämnda kategorier under de tre rubrikerna kan kopplas till Vygotskijs (1978, 1986, 

1999) proximala utvecklingszon. Här kan man förstå att de olika sätten att ge stöd är sätt som 

eleven lär med hjälp av en annan, alltså steget innan hon lär sig på egen hand. Att läraren 

genom sitt arbete och stöd är som den andre som Vygotskij talar om. Och att eleven, men 

hjälp av den andre, går vidare till nästa steg och lär med hjälp av självet. Elevers delaktighet i 

den individuella lärprocessen är i skolan dels begränsad, dels möjliggjord framför allt genom 

IUP-arbetet. Lärarens roll är att i första steget hjälpa eleven till lärande på en nivå med högre 

svårighetsgrad än hon klarat av på egen hand. Men läraren har även en viktig roll när eleven 

lär på egen hand i andra steget, här som stöd och för att skapa möjligheter och miljöer till 

lärande.  
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Diskussion 
I det här avsnittet kommer jag att diskutera mina tankar kring metod samt resultat och även 

göra kopplingar till litteratur som jag har belyst i studien. Bland annat kommer jag att disku-

tera vad jag kunde gjort annorlunda och hur jag tror att det hade påverkat studien.  I 

resultatdiskussionen kommer jag att jämföra mitt resultat med tidigare forskning för att se 

likheter och skillnader med vad jag kommit fram till och vad som stämmer överens med vad 

andra forskare har skrivit. 

Metoddiskussion 

De metoder jag har valt när jag har gjort min studie har styrts av syftet och frågeställningarna. 

Då en kvantitativ studie söker kvantitativa data som storlek och mängd hade en sådan metod 

inte varit relevant. Jag ville fånga kvaliteter och karaktärisera lärares syn på arbetet med IUP 

och elevers delaktighet. Hade jag istället valt att göra en studie i form av en enkät hade jag 

inte alls fått samma djup i mina svar som jag fått i intervjuerna. Jag anser även att valet av 

ostrukturerade intervjuer var rätt val, då jag kunde anpassa intervjuerna som jag själv fann 

lämpligt under intervjuns gång. Stukát (2011) menar att ostrukturerade intervjuer ofta är både 

långa, djupa och anpassningsbara.  

 

Studiens urvalsmetod kan diskuteras. Ett bekvämlighetsurval kan både vara positivt och 

negativt. Trost (2005) menar att bekvämlighetsvalet är en strategisk urvalsmetod och att man 

kan välja respondenter allt eftersom. Syftet var att välja de respondenter som kunde ge den 

information som jag efterfrågade.  Det positiva var att jag kunde välja ut de lärare som arbetar 

nära årskurs tre och som har behörighet att undervisa i svenska. Att välja respondenterna 

genom bekvämlighetsurval, anser jag, medför att respondenten känner sig speciellt utvald till 

undersökningen och på så sätt ger mer utförliga svar. Ytterligare en positiv aspekt är att jag 

kunde välja personer som jag känner mig bekväm med, vilket på så vis gör mig till en bättre 

intervjuare då jag kan slappna av mer och koncentrera mig på att intervjua. Något som skulle 

kunna ses som negativt är att respondenten under intervjun berättar om något som jag väl 

känner till vad det är; något som är underförstått och därför ställs inga följdfrågor. Jag var 

uppmärksam på detta och försökte ställa följdfrågor där det var befogat. Man kan också se 

studiens bekvämlighetsurval som negativt, då jag kan ha missat intressanta erfarenheter och 

synpunkter, som hade kommit fram genom en annan urvalsstrategi.  

 

Valet att låta respondenterna själva läsa syftet innan intervjun kan ha påverkat intervjuernas 

trovärdighet både positivt och negativt. Det negativa kan vara att respondenten beskriver 

sådant som hon antar att jag vill höra och det positiva då hon vet vad studien handlar om och 

kan ge ett utförligare svar. Innan man gör intervjuerna ska man dock informera respondenten 

om studiens syfte och även om de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002). 

Sättet att informera respondenterna kan variera. Jag hade kunnat låta respondenterna skriva på 

ett papper där jag informerar om de etiska principerna och syftet med studien i en kortfattad 

text. Jag valde att inte skriva ett sådant kontrakt utan bedömde att ett muntligt godkännande 

till medverkan i studien räckte. Studien kan inte betraktas vara av känslig karaktär och jag 

berättade att det är frivilligt att delta.  

 

Genomförande av en intervju i respondentens hem kan å ena sidan ha medverkat till en 

avslappnad intervju. Å andra sidan kan intervjun lätt komma in på respondenternas liv utanför 

skolan. De andra intervjuerna skedde i respondenternas klassrum. Jag försökte genomgående 

hålla mig till intervjuguiden. Under en av intervjuerna blev det ett kort uppbrott då 

respondentens telefon ringde. Det som påverkade den intervjun negativt var att vi båda 

glömde bort var vi var i intervjun efter telefonsamtalet och jag kan ha missat något som kunde 



 

 

26 

 

ha varit relevant för studien. Dock kan jag se uppbrottet i intervjun som positiv då 

respondenten fick en kort paus och kan ha fått ytterligare tillfälle att samla tankarna inför 

återstoden av intervjun.  

 

Jag spelade in intervjuerna med hjälp av en diktafon och kunde lyssna på intervjuerna flera 

gånger, vilket har varit till stor hjälp under analysen. Trost (2005) menar att det är bra att 

spela in sina intervjuer. Man kan lyssna på intervjun flera gånger, men man kan även 

koncentrera sig mer på vad respondenten säger och studera hennes kroppsspråk. Jämför man 

med att inte spela in sina intervjuer måste man istället anteckna effektivt och risken är att man 

missar sådant som har relevans för studien. Även möjligheten att studera respondentens 

kroppsspråk och förmågan att ställa följdfrågor minskar drastiskt då man måste lägga allt för 

mycket energi på att skriva det respondenten berättar om.  

 

Att transkribera intervjuerna själv när man gör en kvalitativ intervju ser jag som ett positivt 

val, då jag själv påbörjade en del av analysarbetet redan där. Genom att tyda var jag ska sätta 

ut olika skiljetecken och var en mening tar slut är en del av tolkningsarbetet och jag får även 

en, uppfattar jag, förståelse för intervjun när jag transkriberar den. Jag anser att det var 

positivt att lyssna på intervjuerna flera gånger innan jag transkriberade intervjuerna, då jag 

upplevde att det gick lättare och jag hade intervjun i färskt minne.  

 

Jag är medveten om att studiens teoretiska utgångspunkt i analysarbetet har påverkat studiens 

resultat. Ett annat perspektiv hade resulterat i ett annat resultat. Studiens resultat måste 

bedömas efter de metodval jag har gjort. 

Resultatdiskussion 
Jag har valt att inte diskutera allt jag har kommit fram till utan koncentrerar mig på det som 

jag anser rör mitt syfte och frågeställningar. Här har jag även valt att strukturera diskussionen 

genom underrubriker, dels för att underlätta läsningen samt förtydliga läsningen. 

 

Läsning och skrivning 

Vygotskij (1978) menade att vi har olika psykologiska verktyg för att ta till oss information 

och för att anpassa oss till samhället. Han menade även att språket är ett av dessa verktyg, 

vilket främst kan ses som ett kommunikationsmedel. Att behärska detta verktyg på olika sätt 

så som att tala det men även läsa och skriva har stor betydelse för i vilken utsträckning vi kan 

kommunicera med andra. Vi kan därför koppla lärarnas tankar kring läsning och skrivning till 

Vygotskijs tankar kring språket som verktyg.  Därav kan förstås att svårigheter i läsning och 

skrivning leder till att eleven får svårare att kommunicera med hjälp av språket som verktyg 

då hon blir begränsad till att enbart tala det.  

 

Alla lärarna uttrycker på olika sätt att läsning och skrivning är centralt i skolan och flera av 

dem påpekar att eleven ofta får svårigheter i andra ämnen när hon har problem med läsning 

och skrivning, vilket även Rygvold (2011) anser. Fridolfsson (2008) påpekar att individer 

med svårigheter att läsa och skriva går miste om de möjligheter en individ som kan läsa och 

skriva har, vilket man kan koppla till elevers svårigheter att ta till sig kunskap i andra ämnen 

då svårigheterna hämmar deras möjligheter att ta till sig informationen. Har eleven svårigheter 

märker hon ofta det då det går lättare för de andra eleverna. Lärare A menade att man då får 

arbeta smart med det dessa elever. Hon menade även att eleverna ofta är i hög grad medvetna 

om varandra vilket skulle kunna orsaka eleven sämre självförtroende och eventuellt 

utanförskap. I resultatet framkommer att lärarna har lite olika åsikter kring läs- och 

skrivsvårigheter. En av lärarna påpekade att det finns olika orsaker till varför en elev har 
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svårigheter, hon diskuterar främst kring skrivsvårigheter och menar att det kan vara så att 

eleven inte är motoriskt mogen. Även andra lärare funderar kring elevers mognad och en av 

dem påpekar att alla elever inte är mogna för skolan samtidigt, vilket även Schad (2009) 

funderar kring. Författaren menar att pojkar som inte är skolmogna och möts av fel pedagogik 

ofta får svårigheter men lärarna i min studie har inte nämnt något om någon skillnad mellan 

flickor och pojkar.  

 

Hemmets betydelse 

Schad (2009) och Fridolfsson (2008) menar att elever med svårigheter ofta hamnar i en ond 

cirkel där de försöker undvika sina svårigheter vilket gör att de inte utvecklas och som i sin 

tur ger eleven sämre självförtroende. Det torde då vara viktigt att man som lärare arbetar för 

att stötta eleven på alla sätt som går och att man har en öppen kontakt med hemmet. Schad 

funderar även kring hemmet och dess påverkan på skolarbetet och elevens inlärning. Hon 

menar att hemmets brist på stöd kan leda till att eleven får läs- och skrivsvårigheter. De lärare 

jag har intervjuat är alla eniga om att hemmet har stor betydelse för elevens uppfattningar om 

skolan. De menar att om hemmet är positiva till skolan samt hjälper och stöttar eleven i 

hemmiljön påverkar det eleven positivt då hon känner att det hon gör är viktigt. Har eleven 

däremot lite eller inget stöd alls från hemmet och det dessutom har en negativ syn på skolan 

påverkar även det eleven. Då menar flera av lärarna att det är viktigt att man som lärare då är 

där och stöttar eleven. Fridolfsson (2008) funderar kring föräldrarna och deras läsintresse 

vilket man kan koppla till föräldrarnas uppfattningar kring skolan. Skolverket (2010) menar 

att alla föräldrar inte har möjlighet att ge eleven den stöttningen och hjälpen som eleven 

behöver, med läxor och liknande, och då skulle skolan kanske behöva stiga in och ta en del av 

bördan. Holm Ivarsson (2010) talar om motiverande samtal med vårdnadshavare, vilket kan 

vara ett sätt att stödja eleven via hemmet.  

 

Stödja elever 

Jacobson (2006) betonar vikten av en helhetssyn för att förstå och möta elevens svårigheter. 

En typ av stöd för eleverna kan vara åtgärdsprogrammet menar Schad (2009). Även lärarna 

jag intervjuat diskuterar mycket kring åtgärdsprogrammet och att man skriver ett 

åtgärdsprogram för att eleven ska nå målen. En av lärarna menar att åtgärdsprogrammet är 

mer till läraren och föräldrarna än för eleven men de andra lärarna menar att 

åtgärdsprogrammet är viktigt för eleven, jag kan uppfatta det som ett stöd för eleven.   

 

Andra sätt att stödja elever, utifrån vad lärarna uttrycker, är genom stöttning och ”att finnas 

där” för eleverna och stötta dem i deras lärande. Även olika former av hjälpmedel så som iPad 

och dator har kommit upp som ett sätt att möta elever med läs- och skrivsvårigheter. Liksom 

Myrberg (2001) menar lärarna att dator är ett bra hjälpmedel för eleverna, en av lärarna 

påpekar att man kan använda sig av olika program så som talsyntes som även Myrberg 

nämner. Också att eleven får arbeta i en mindre grupp har uttryckts som en form av 

bemötande eller stöd för eleverna. En del elever kan även behöva gå till en specialpedagog för 

att arbeta i en mindre grupp eller själv med specialpedagogen. När Persson (2007) beskriver 

särskilt stöd menar han att en elev får stöd från en specialpedagog, men något som inte 

framkom under intervjuerna var när lärarna upplever att man sätter in stöd från en 

specialpedagog. Visserligen menade de att de fick hjälp och stöd från specialpedagog när de 

kände att de behövde hjälp eller stöttning i fråga om en elev eller någonting annat som rör 

undervisningen. 

 

Lärarnas syn på arbetet med att stödja elever i deras lärprocess kan också relateras till 

Vygotskij (1978) och begreppet den proximala utvecklingszonen, där han menar att eleven 
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först lär med hjälp av en vuxen eller en annan elev och sedan på egen hand. Här trycker 

lärarna mycket på att de hjälper och stöttar eleverna på olika sätt och med hjälp av olika 

hjälpmedel så som olika arbetsmaterial och, som tidigare nämnt, elektroniska hjälpmedel; 

alltså hjälper eleven att lära och utvecklas vidare för att hon sedan på egen hand ska kunna ta 

till sig nya kunskaper och nå målen. Att vi lär av andra har betydelse här vilket även 

Vygotskij (1978) påpekar. En av lärarna berättade i intervjun om kompisbedömningar vilket 

man kan likna med att eleven lär av någon annan. 

 

Elevers delaktighet i sitt lärande 

Kring elevers delaktighet menar Fridolfsson (2008) att elever som har svårigheter även måste 

veta vari problemet sitter, vilket även flera lärare i min studie påpekat. Fridolfsson menar att 

en elev med svårigheter är väl medveten om att hon har svårigheter och märker att det går 

lättare för de andra eleverna vilket även några av lärarna nämner om i intervjumaterialet. En 

av dem menar att man måste arbeta smart med eleverna och stötta och hjälpa dem. Att stötta 

och hjälpa eleverna på olika sätt är något som alla lärarna är överens om, att hjälpa eleven 

framåt i sin utveckling med hjälp av olika hjälpmedel så som dator och iPad är det flera som 

nämner. Även i arbetet med hur man kan få eleverna mer delaktiga är lärarna samstämmiga, 

flera menar att det eleverna skulle kunna vara med och påverka är hur de ska arbeta med 

någonting, vilket jag tror att eleverna uppskattar och att de känner sig hörda. En av lärarna 

berättade även om arbetet med att låta eleverna arbeta på olika sätt kring samma arbete, vilket 

troligen skulle uppskattas av eleverna då de inte behöver sitta och göra samma sak hela tiden.  

 

Elevens delaktighet kan kopplas till den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 1978) och 

att eleven lär först med hjälp av andra och sedan lär på egen hand. Är eleven delaktig i sitt 

lärande är hon också på god väg att klara av att lära på egen hand. Om hon är medveten om 

sin lärprocess och aktivt arbetar för att lära torde hon vara på väg mot nästa nivå i 

utvecklingszonen. Kanske kan man se det så att om eleven är intresserad av att lära, då vill 

hon vara med och påverka hur arbetet i skolan sker. Hon är då även mogen att ta ansvar för 

sitt lärande och gå vidare till nästa nivå i utvecklingszonen. 

 

Utvecklingssamtal och IUP 

Vid utvecklingssamtalet när eleven skriver sin IUP menar några av lärarna att de kan försöka 

påverka eleverna när de sätter sina mål, speciellt när det är någonting som eleven har problem 

med och behöver träna mer på. Jag kan koppla det till motiverande samtal som Holm Ivarsson 

(2010) berättar om. Då läraren diskuterar med eleven och ställer sådana frågor att eleven ser 

sitt problem och väljer att arbeta med något hon behöver träna mer på. Man kan även likna 

motiverande samtal med de lärande samtal som två av lärarna nämner om i intervjuerna 

 

När jag frågande lärarna om hur de arbetade med IUP fick jag ungefär samma svar från alla, 

de skriver den individuella utvecklingsplanen vid varje utvecklingssamtal och eleverna får 

tillsammans med läraren och föräldrar skriva egna mål i sin IUP, vilket även Person (2007) 

menar. Elevens IUP följs sedan upp vid varje utvecklingssamtal men lärarna menar att man 

bör hålla den aktuell hela tiden, att man inte skriver den för att man måste utan att man arbetar 

med den hela tiden. Tre av lärarna uttrycker att de låter eleverna arbeta med sina mål under 

mållektioner, två av dem berättat att de har mållektioner en gång varje vecka. Den fjärde 

läraren talar om att hålla målen aktuella genom att sätta upp elevernas egna mål på deras 

arbetsplatser men även målen för det arbete de arbetar med på en vägg eller en dörr för att 

eleverna ska kunna lära dem om de vill.  
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Just utvecklingssamtalet och IUP har lärarna uttryckt som att de är till för eleven och att de är 

deras egna mål som står i fokus och att elever med svårigheter arbetar med dessa i alla fall, 

även om de inte står som mål i elevens IUP. Det framhålls av lärarna som viktigt att hålla 

elevens IUP aktuell och arbeta med den hela tiden. Flera av lärarna uttrycker också att de låter 

eleverna välja mål själva men att de är med och styr lite om det behövs. Arbetssättet kan 

kopplas till Vygotskijs (1978) syn att man lär med hjälp av andra (Kroksmark, 2011). Här 

tolkar jag det som att eleven får hjälp av en annan att välja mål som passar elevens utveckling 

och nivå. 

 

Liksom Mårell-Olsson (2012) kan man fundera över hur delaktiga eleverna och föräldrarna är 

i processen kring utvecklingssamtalet och IUP. Lärarna i studien menar att eleverna är 

delaktiga då de får vara med och påverka sina individuella mål, men hur delaktiga är de under 

resten av samtalet och hur mycket känner egentligen eleverna och föräldrarna att de är 

delaktiga?  
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Avslutande reflektioner 
Min slutsats är att individuella utvecklingsplaner, IUP, ses av lärarna i studien som ett 

kommunikationsmedel och redskap för eleven i den individuella lärprocessen. Med stöd av 

Vygotskijs begrepp den proximala utvecklingszonen kan lärarnas arbete med elever som 

bedöms vara i behov av särskilt stöd i läs- och skrivutvecklingen förstås vara inriktat mot 

elevers medvetande och delaktighet kring den egna lärprocessen samt stöd för att hjälpa 

eleven att nå målen. En av lärarna menar att hennes drömläge är när eleven själv är medveten 

och tar ansvar för sitt lärande och är delaktig i sin utveckling, här tolkar jag att eleven då har 

gått vidare till nästa steg och utvecklas själv. 

 

Lärarna uttrycker skilda synsätt på de frågeområden jag har valt att ta upp. I flera avseenden 

framstår lärarna vara överens men i andra avseenden skiljer sig deras syn åt, till exempel 

kring åtgärdsprogrammet där tre av lärarna menar att den har betydelse för eleven men den 

fjärde läraren menar att det är ett papper som skrivs mer för läraren och föräldrarnas skull och 

att eleven inte tänker på den som något annat än mål hon i många fall har kopplat till sin IUP. 

Det finns även skillnader i hur de uttrycker att de arbetar med elevernas IUP, tre av lärarna 

berättar att de arbetar med specifika mållektioner där eleverna får arbeta med de mål de satt 

upp medan en annan sätter upp elevernas mål på deras arbetsplatser och håller dem aktuella i 

allt arbete. Kan det vara så ett dessa elever inte skriver sina mål på samma sätt?  

 

Det finns många olika tolkningar av begreppet delaktighet, dels kan man tänka att en elev är 

delaktig i sitt lärande om hon är närvarande intellektuellt under lektionen, dels om hon är 

delaktig i sitt eget lärande, att hon tar ansvar för sitt lärande och att hon är med och påverkar 

undervisningen i skolan. Men jag har fått uppfattningen att det inte alltid är så lätt för eleven 

att vara delaktig i hur undervisningen läggs upp, i princip är det bara hur de ska arbeta som de 

kan vara med och påverka och i något enstaka fall har eleven möjlighet att bestämma själv 

vad hon vill arbeta med. Det är främst i arbetet med sin egen IUP som eleven kan välja själv 

vad hon vill arbeta med, hur hon vill arbeta och i vilken ordning hon vill arbeta med något.  

 

Mina frågeställningar har besvarats under arbetets gång men flera frågor har kommit upp som 

skulle kunna vara förslag till vidare forskning. Hur hade studien sett ut om man hade valt ett 

elevperspektiv? Hur ser eleverna själva på sin delaktighet och sitt medvetande om sin 

lärprocess och hur vill de arbeta i skolan. Vad anser eleverna är läs- och skrivsvårigheter? 

Vad jag frågar mig är även om det lärarna tycker och tänker kring dessa frågor går att jämföra 

med vad eleverna tänker kring samma frågor.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

De första frågorna (1-3) ställde jag till alla respondenter. Därefter har jag ställt övriga frågor 

utan bestämd ordningsföljd och olika formulerat beroende på vad respondenten talat om 

innan. Jag har även lagt till följdfrågor allt eftersom intervjuerna pågick men har valt att inte 

skriva med dem här. Under första intervjun tog respondenten upp den nya läroplanen vilket 

jag även har frågat de andra respondenterna om, men inte heller den frågan har jag valt att 

skriva med i intervjuguiden.  

 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du arbetet i skolan? 

3. (vad har du för utbildning?) 

 

 

4. Vad tänker du på när jag säger elevers individuella lärprocess? 

 

5. Vad betyder läs- och skrivsvårigheter för dig? 

 

6. Kan du berätta för mig om hur du arbetar med IUP? 

 

7. Hur kan man arbeta med IUP om man ser till elever i årskurs tre med läs- och 

skrivsvårigheter? 

 

8. Hur resonerar du kring elevers delaktighet i sin lärprocess? 

- vad gäller läs och skrivutveckling? 

 

9. På vilket sätt uppfattar du att eleverna är delaktiga/inte är delaktiga? 

 

10. Hur kan man få eleverna med delaktiga i sin lärprocess, tänker du? 

 

11. Hur stor betydelse tror du att IUP har för elever i årskurs tre med läs- och 

skrivsvårigheter? Åtgärdsprogram? 

 

12. Hur arbetar du för att bemöta elever med läs- och skrivsvårigheter i årskurs tre? 

 

13. Är det något mer du vill tillägga vad gäller IUP och elevers delaktighet i sin 

lärprocess. 

 


