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Sammanfattning 

Vi har studerat ett material som syftar till ett tidigt samarbete mellan hem och skola för 
att upptäcka barn med läs- och skrivsvårigheter. Studien har genomförts som en 
komparativ fallstudie, där två vitt skilda kommuner utgjort grunden. 
Fallbeskrivningarna består av intervjuer, fältanteckningar och delresultat från en större 
enkätundersökning som genomförts av materialets upphovsmän. Genom att jämföra två 
olika fall hoppades vi kunna se och beskriva likheter och skillnader och därmed kunna 
dra slutsatser kring materialets effekter på ett djupare plan.   

Undersökningen visar på två scenarion gällande effekterna av materialet, ett positivt och 
ett negativt. Lärarnas inställning till materialet och hur de väljer att presentera det för 
föräldrarna är styrande i vilka effekter det får.   
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skolframgång.  

http://www.lararhogskolan.se


 

1

 
Using parent-teacher cooperation to 
prevent reading and writing 
difficulties? 

A comparative case study regarding reading and writing difficulties and parents-
teachers cooperation.  

Eva-Marie Gustafsson and Josefin Sjöstedt 

Abstract 

The study involves a collection of material compiled by “Kod-Knäckarna”. The purpose 
of the material is to provide early support and to detect pupils with reading and writing 
difficulties at an early stage by parents-teachers cooperation. The study designed as a 
comparative case study and consists of two different cases. Which are edified by 
interviews, observations and a intermediary report from a more extensive questionnaire 
survey initiated by “Kod-Knäckarna”. 

By comparing two different cases we hope that we will be able to relate and describe 
similarities and differences between the both cases and to make conclusions according 
the effects of the material. The study finds two current scenarios, one positive and one 
negative. The teachers attitude towards the material and the course of action they have 
while introducing it to the parents is directly connected to what result and effects the 
material benefit. 

Keywords 

Reading and writing difficulties, dyslexia, parental influence, parents-teachers 
cooperation, burden-sharing, educational promotion.  
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Förord 

Under lärarutbildningen har våra tankar och funderingar kommit att beröra olika frågor 
kring föräldrasamarbete. Oavsett om vi diskuterat specialpedagogik, flerspråkiga elever, 
sociokulturella arv, utvecklingspsykologi eller utbildningsfilosofer så har relationen 
mellan hem och skola varit en återkommande och viktig fråga. För att på bästa sätt 
kunna hjälpa varje individ i skolan behöver vi som lärare skapa oss en så fullständig 
bild som möjligt av barnet. Då blir föräldrarnas unika kunskap om sina barn viktig. Ett 
fungerande samarbete med hemmet påverkar elevens skolprestationer positivt. I vår 
blivande yrkesroll kommer vi att möta föräldrar med varierande attityder och 
värderingar gentemot skolan. En öppen och god dialog är viktig men svår att uppnå. Vi 
blev därför intresserade av att göra en djupare studie om samarbete mellan hem och 
skola och hur ett material likt Kod-Knäckarnas kan fungera i praktiken. 

Under arbetet med denna studie har vårt samarbete varit en röd tråd och dialogen öppen 
och rak. Vi står gemensamt för tankar, åsikter och resonemang i denna text. 

I vår studie riktar vi oss till studenter och andra som har en god förkunskap inom 
området läs- och skrivutveckling. Vi hoppas öppna för en diskussion om samarbetet 
mellan hem och skola, med ett material som detta som verktyg.  

Tack till våra respondenter för er tid och era tankar, och tack Mats för all hjälp!  

Eva-Marie och Josefin  
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1 Inledning 

Språket är nyckeln till dagens textburna samhälle. De komplexa nivåer av text som vi 
möter i det dagliga livet kräver en god läsförståelse och avkodningsförmåga, man talar 
om ett medborgarkörkort (Myrberg, 2007). Ett viktigt uppdrag för skolan är att ge varje 
elev tillgång till sitt språk. I Lpo 94 görs detta ansvar tydligt; 

Skolan ansvarar för att varje elev efter en genomgången grundskola behärskar det svenska 

språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift. (Lpo 94, 

s10) 

För individen innebär tillgången till språket mycket mer än att bara kunna läsa och 
skriva. Det är ett kommunikationsmedel som hjälper oss att förstå och hantera oss 
själva, andra och omvärlden (Linell, 1982). Den språkliga förmågans viktiga roll för 
individens utveckling lyfts också fram i skolans styrdokument; 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att 

samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 

därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. (Lpo 94, s5) 

I internationella undersökningar gällande läs- och skrivförmåga, såsom Pirls och Pisa, 
har Sverige tidigare placerats i toppen men de senaste undersökningarna pekar på en 
försämring jämfört med andra länder (Skolverket, 2007a; 2007b). Detta kan hänga 
samman med samhällets ökande krav på läs och skrivförmåga snarare än en generell 
kunskapsförsämring (Snow, Burns & Griffin, 1998; Verhoven, 2001). För att möta 
dessa ökande krav förespråkar många forskare vikten av en tidig språkutvecklande miljö 
(Adams, 1990; Bus, 2001; Snow, Burns & Griffin, 1998; Verhoven, 2001). Även 
skolverkets konsensusrapport (Myrberg, 2003; Lange & Myrberg, 2006) poängterar 
detsamma, den lyfter fram föräldrarnas viktiga roll för barnens läs- och skrivutveckling. 
Högläsning, samtal om böcker, ord och bokstäver i hemmet utgör en god grund för 
detta. 

De ökande kraven i samhället ger fler individer med läs- och skrivsvårigheter (Snow, 
Burns & Griffin, 1998). I hemmiljön kan dessa problem vara svåra att bemöta. Föräldrar 
kan inte alltid avgöra vilka hjälpmedel och metoder som fungerar, vad som har 
vetenskaplig grund och som kan vara till hjälp för just dem. af Trampe & Andersson 
(2005) redogör för den mängd av vitt skilda hjälpmedel och metoder som finns till 
hands, det handlar bland annat om ögonträning, speciella glasögon, hjärngympa och 
massage. Skolans roll blir viktig eftersom man där bör ha kunskap och förmedla vägen 
till rätta insatser. 

När vi fick ta del av Kod-Knäckarnas projekt fastnade vi för dess syfte och bakgrund  

(…) att underlätta mötet mellan föräldrar och lärare i arbetet med att tidigt uppmärksamma barn 

som visar tecken på läs- och skrivsvårigheter.  (Kod-knäckarnas projektbeskrivning, se bilaga)  

Projektet startades av personer utanför skolan med egna erfarenheter av hur dagens 
skola hanterar läs- och skrivsvårigheter, vilket vi tyckte var en intressant aspekt. 
Initiativet till projektet skulle ha kunnat tas av pedagoger, men kommer från en annan 
arena än skolvärlden. Detta säger något viktigt till oss som blivande lärare! 
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2 Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att studera hur Kod-Knäckarmaterialet uppfattats och fungerat i 
praktiken. Har det uppnått sitt huvudsyfte, att underlätta samarbetet mellan hem och 
skola genom en gemensam kunskapsplattform och ett gemensamt språk?  

Våra frågeställningar: 

 

Upplever respondenterna att materialet gett dem ny information, har det 
inneburit förändrade arbetssätt/pedagogik i hem som skola? 

 

Fungerar materialet som ett värdeneutralt hjälpmedel i dialogen mellan lärare 
och föräldrar, har förtroende och attityder påverkats? 

 

Visar de båda fallen på likheter/skillnader i uppfattningar kring materialet? 
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3 Projektet Kod-Knäckarna 

Projektet Kod-Knäckarna arbetar för att alla barn med läs- och skrivsvårigheter 
ska upptäckas så tidigt som möjligt och få korrekta insatser. Dessa tankar ligger 
helt i linje med dagens forskning, som lyfter fram de tidiga årens viktiga roll för en 
individs språkutveckling.  

3.1 Projektets grundtankar 
Kod-Knäckarna har satt samman ett utbildningsmaterial som baseras på aktuell 
forskning kring läs- och skrivsvårigheter, specifikt dyslexi. Det är ett ideellt 
föräldraprojekt som initierades av Louise Belfrage och Susanne Heimdal. De har egna 
erfarenheter av barn med läs- och skrivsvårigheter och har upplevt en brist på 
forskningsanknutet föräldramaterial kring dessa frågor. Projektets grundtanke är att; 

Underlätta mötet mellan föräldrar och lärare i arbetet med att tidigt uppmärksamma barn som 

visar tecken på läs- och skrivsvårigheter. (Projektbeskrivning, se bilaga) 

Materialet poängterar vikten av tidiga och riktade insatser för att motverka läs- och 
skrivsvårigheter. Det riktar sig till både föräldrar och lärare och syftar till att ge en 
gemensam kunskapsplattform och ett gemensamt språk kring dessa frågor. Genom att 
höja föräldrars kunskapsnivå underlättas samarbetet mellan hem och skola. Meningen är 
också att betona betydelsen av att alla vuxna runt barnet, gemensamt håller fokus på hur 
det går med läs- och skrivutvecklingen redan från skolstart.  

Andra inblandade i projektet är; Bodil Andersson, logoped med specialinriktning på läs- 
och skrivfrågor, Ian Smythe, fil dr. samt Eva Sjölund, speciallärare. 

3.2 Projektets historik/framtid 
Kod-Knäckarnas projekt ”Föräldrar - en resurs för sina barn” startade 2004, då 
Vallentuna kommun utgjorde steg ett som pilotkommun. Inför steg två där projektet nu 
befinner sig, har vissa förändringar gällande distribution av material samt lärarnas 
utbildning skett. Tio nya kommuner har hösten 2007 tagit del av utbildningspaketet och 
materialet, samtidigt har en enkätundersökning påbörjats där alla inblandade åk 1 lärare 
och föräldrar uppmanats att deltaga. I denna studie har vi fått tillgång till enkäter 
besvarade av lärare från de kommuner vi valt att studera. Vi syftar inte till någon 
heltäckande utvärdering av enkätmaterialet, det kommer att utgöra en mindre del av vår 
undersökning. Steg tre i projektet planeras att genomföras 2008 – 2010, förhoppningen 
är att materialet skall bli rikstäckande och även finnas tillgängligt på andra språk än 
svenska.  
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3.3 Materialet  
Projektet Kod-Knäckarna vänder sig till föräldrar och lärare med barn i åk 1. Materialet 
består av ett ”föräldrapaket” innehållande en cd-rom samt informationsbroschyr (som 
Kod-kKäckarna själva producerat) där aktuell forskning kring läs- och skrivsvårigheter 
specifikt dyslexi sammanställs på ett lättillgängligt sätt.  

Varje åk 1 lärare har dessutom fått se en dvd ”Tidig fokus på läsutveckling” som 
innehåller en föreläsning med logoped Bodil Andersson, hon beskriver där utförligt 
barns språkutveckling och hur man tidigt kan upptäcka och arbeta med elever med läs- 
och skrivsvårigheter. Även dvd’n är producerad av Kod-Knäckarna för detta projekt. 

Lärarna får även diagnosmaterialet ”God läsutveckling”, författat av Katarina Herrlin 
och Ingvar Lundberg (2005), med tillhörande studiehäfte av Eva Fylking (2004). Detta 
material fungerar både som ett diagnosredskap men ger också information om hur 
läraren praktiskt kan möta elever i sin läs- och skrivutveckling. Det beskriver barns läs- 
och skrivutveckling i fem dimensioner; fonologisk medvetenhet, ordavkodning, läsflyt, 
läsförståelse och läsintresse och fokuserar på de första 3-4 skolåren då den viktiga 
grunden läggs.  

Slutligen får lärarna ta del av boken ”Smart start vid lässvårigheter och dyslexi” av 
Bodil Andersson, Louise Belfrage och Eva Sjölund (2006). Den syftar till att underlätta 
samarbetet mellan föräldrar och lärare, ger fakta och praktiska tips för språkutveckling i 
vardagen. Boken är en vidareutveckling av föräldrabroschyren ”Föräldrar - en resurs för 
sina barn” 
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4 Forskningsanknytning 

Forskning kring läs- och skrivsvårigheter sker inom många discipliner, bland 
annat neurofysiologi, språkutveckling, specialpedagogik och utbildningspsykologi. 
En varierad forskning innebär varierade forskningstraditioner, vår text syftar inte 
till att göra någon djupgående analys av dessa. Vi vill istället redogöra för aktuell 
forskning som är relevant för vår studie. 

4.1 Begrepp 

4.1.1 Literacy 

Det är skillnad mellan läs- och skrivkunnighet och läs- och skrivförmåga. Det senare 
definieras mera som en färdighet. Den engelska termen ”literacy” beskriver närmast 
innebörden, vilken innefattar; 

Förmågan att använda tryckt eller handskriven text för att:  

 

fungera i samhället och fylla kraven i olika vardagssituationer 

 

kunna tillgodose sina behov och personliga mål 

 

förkovra sig och utvecklas i enlighet med sina personliga förutsättningar 

(OECD 1995, ref. i Myrberg, 2001, s5) 

I den allmänna debatten skiljer man inte dessa åt och termen läs- skrivkunnighet får ofta 
felaktigt beteckna den mera djupgående läs- och skrivförmågan. Vilket ofta leder till 
förvirring och missförstånd. Internationella forskare (Adams, 1990; Bearne & Marsch 
(2007); Bus, 2001; Leseman & Jong, 2001; Snow, Burns & Griffin, 1998) använder sig 
av termen literacy. Även inom svensk forskning (Erikson, 2004; Myrberg, 2007) 
används denna engelska term alltmer för att tydliggöra vad man talar om. Så kommer 
även vi att göra i följande text.  

4.1.2 Samarbete 

I litteratur och läroplaner används begreppen samverkan och samarbete omväxlande och 
ibland synonymt. Lpo 94 säger exempelvis både; 

Alla som arbetar inom skolan skall samarbeta med elevernas vårdnadshavare.  

och 

Läraren skall samverka med ( …) (Lpo 94, s14) 

Andersson (2004) diskuterar båda dessa begrepp och deras inbördes likheter och 
skillnader. Samverkan ser hon som ett otydligare men gemensamt arbete mot samma 
mål, detta kanske kan ske inom skolans värld men i mötet med föräldrar och 
vårdnadshavare kan skillnader och motsättningar finnas i varierande grad. Där menar 
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Andersson (2004) att man snarare bör tala om ett samarbete mellan hem och skola. Två 
parter med tydliga roller och gränser men som samordnar sina krafter kring barnet. Kod-
knäckarnas material syftar till att skapa en gemensam kunskapsplattform och ett 
gemensamt språk där två skilda parter kan mötas för att samarbeta på ett bättre sätt. Vi 
väljer därför att använda oss av begreppet samarbete i vår text.  

4.1.3 Föräldrar 

I kommande text kommer vi att använda oss av termen föräldrar även om det mera 
neutrala begreppet att använda skulle vara vårdnadshavare.   

4.2 Språkutveckling 
En stor del av svenska skolans elever har någon form av läs- och skrivsvårigheter, dessa 
problem upptäcks ofta först vid skolstart. De kan ha sin grund i den tidiga 
språkutvecklingen och/eller ha biologiska orsaker (Lange & Myrberg, 2006).  

Språkutveckling är ett system av olika förmågor och processer (Adams, 1990). 
Svårigheter kan uppstå inom olika områden såsom läsförståelse, avkodning, läsflyt, 
stavning, syntaktisk förmåga eller ordförrådsutveckling (Snow, Burns & Griffin, 1998). 
För att synliggöra dessa svårigheter används ofta Tunmer & Goughs modell ”The 
simple view of reading” (Myrberg, 2007). Den visar på samspelet mellan olika 
processer vid läsning; L (Läsning)=A (Avkodning) x F (Förståelse). För att effektiv 
läsning ska kunna ske måste den enskilda individen ha en automatiserad avkodning 
samt en god läsförståelse. För att förtydliga de olika svårigheterna har modellen utökats 
med en figur:  

Avkodning  

Förståelse + - 

+ 65% 

Väl fungerande 

läsning och 

skrivning 

7% 

Dyslexi/specifika 

läs- och 

skrivsvårigheter 

- 8% 

Hyperlexi/specifika 

förståelseproblem 

20% 

Sammansatta 

”Garden 

Variety”- läs- 

och 

skrivproblem 

Fig. 1. “The simple view of reading” (Tunmer & Gough, 1986 i Myrberg, 2007, s51) 

Man talar om specifika problem eller svårigheter när avkodning eller förståelse fattas 
(7% respektive 8%) medan generella problem innebär svårigheter med båda processerna 
(20%). Procentangivelserna ovan redovisar hur elever i dagens svenska skola fördelas 
enligt denna modell (Myrberg, Föreläsning 5/9 2007). 
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Olika forskare använder olika definitioner, vilket gör att procentuträkningar för läs- och 
skrivsvårigheter kan variera kraftigt. Druid Glentow (2006) redovisar för hur man i 
svensk statistik över dyslexi talar om allt från 1-2% upp till 15-20% av populationen. 
Hon menar att bristen på avgränsningar mellan generella och specifika läs- och 
skrivsvårigheter gör att siffrorna förändras beroende på forskarens definition. 

När det förekommer en diskrepans mellan elevens verbala förmåga och elevens läs- och 

skrivförmåga kan man förmoda att läs- och skrivsvårigheterna är specifika, till skillnad från de 

generella där svårigheterna visar sig över hela det verbala fältet. (Druid Glentow, 2006, s11) 

Dyslexi beskrivs av von Euler (1995) som det vanligast förekommande handikappet i 
västvärlden, han talar om att mellan 4 och 8 % har allvarliga problem medan ännu fler 
drabbas lindrigare. Nauclér & Magnusson kritiserar istället en överfokusering på 
fonologiska problem, som orsak till läs och skrivsvårigheter (Lange & Myrberg, 2006). 
De vill istället lyfta fram kognitiva problem, såsom förståelse. Båda dessa faktorer är 
särskiljda men reciproka menar de och talar om 8% barn med biologiskt betingad 
språkstörning.  

Herrlin & Lundberg (2005) poängterar också olika samverkansfaktorer i 
språkutvecklingen. Ett samspel mellan ordavkodning och läsförståelse fortskrider under 
hela skolgången, bristande läsintresse, läserfarenhet likväl som bristande ordförråd är 
ytterligare påverkansfaktorer som bör uppmärksammas menar de.  

4.2.1 Dyslexi 

Dyslexi definieras olika, Svenska Dyslexiföreningen redovisar flera av dessa 
definitioner på sin hemsida (Svenska dyslexiföreningen). Bland annat den av 
”International Dyslexia Association” senast formulerade. Definitionen lyder i 
översättning; 

Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som har neurologiska orsaker. Dyslexi kännetecknas 

av svårigheter med korrekthet och/eller flytande ordigenkänning och av dålig stavning och 

avkodningsförmåga. Dessa svårigheter orsakas vanligen av en störning i språkets fonologiska 

komponent, som ofta är oväntad med hänsyn till andra kognitiva förmågor och trots möjligheter 

till effektiv undervisning. Sekundära konsekvenser kan innefatta svårigheter med läsförståelse 

och begränsad läserfarenhet, vilket kan hämma tillväxten av ordförråd och bakgrundskunskap. 

(Svenska dyslexiföreningen) 

De redovisar även en svensk definition formulerad av Høien & Lundberg (2006). Denna 
skiljer sig från den förstnämnda genom att intelligensnivå inte kopplas samman med 
problem rörande avkodning. Deras definition lyder;  

Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är viktiga för att kunna utnyttja skriftens 

principer vid kodning av språket. Störningen ger sig först till känna som svårigheter med att 

uppnå en automatiserad ordavkodning vid läsning. Störningen kommer också tydligt fram 

genom dålig rättskrivning. Den dyslektiska störningen går som regel igen i familjen, och man 

kan anta att en genetisk disposition ligger till grund. Karakteristiskt för dyslexi är också att 

störningen är ihållande. Även om läsningen efter hand kan bli acceptabel, kvarstår ofta 

rättskrivningssvårigheterna. Vid en mer grundlig kartläggning av de fonologiska färdigheterna 

finner man att svagheten på detta område ofta också kvarstår upp i vuxen ålder. (Høien & 

Lundberg, 2006, s20-21) 
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De flesta forskare (von Euler, 1995; Høien & Lundberg, 2006; Myrberg, 2007; Wolff, 
2005) är idag eniga om att dyslexi är en specifik språkstörning vilken innebär brister 
gällande avkodningsprocessen och inte kan sammankopplas med individens 
intelligensnivå.  

Däremot diskuteras både dyslexins ursprung och vilka åtgärder som är mest lämpade. 
Ramus (2005) sammanställer aktuell forskning till fyra teorier kring dyslexins ursprung. 
Dessa kan vidare samlas under två spår, det ena spåret hävdar att dyslexi direkt och 
endast beror på en störning i den fonologiska medvetenheten eller förmågan – den 
fonologiska teorin. Det andra spåret innefattar tre delteorier som alla förklarar dyslexins 
orsaker med olika sensomotoriska problem såsom hörsel, syn eller motorik. Ramus 
(2005) diskuterar vidare och drar slutsatsen att dessa sensomotoriska problem oftare 
uppträder hos dyslektiker än hos den generella populationen men ej tillräckligt ofta för 
att befästa ett samband. 

Wolff (2005) diskuterar olika genetiska förklaringar kring dyslexins orsaker. Hon 
redogör för en multigen påverkan, alltså ett samspel mellan flera gener snarare än en 
enskild. Även von Euler (1995) visar genom sina studier att dyslexi till en betydande del 
är ärftligt, arvsanlagens genomslagskraft menar han dock också till stor del beror av 
miljöfaktorer. Det är aldrig frågan om antingen arv eller miljö – utan både och. Myrberg 
(2003) talar också om miljö och arv som två samverkande variabler och konkretiserar 
detta i nedanstående figur. Gynnsamma miljöförutsättningar kan påverka en biologisk 
betingning positivt medan negativa sådana kan förstärka en svag problematik.  

Fig. 2. Samspel mellan miljöbetingelser och biologiska betingelser för läs- och skrivutvecklingen (Myrberg, 2003, s6). 

Riskzon  
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Dyslexi finns inom alla språk men eftersom uppbyggnaden av språken varierar och 
relationen mellan stavning och ljud skiljer sig skapar detta olika problem för 
dyslektikern. Smythe (2002) redogör för hur exempelvis engelskan, ungerskan och 
kinesiskan kräver större kompetens än till exempel finskan gällande individens förmåga 
att minnas och använda ordenheter. Världens språk kan placeras in på en ortografisk 
transpararensskala (Myrberg, 2007). Ett djuportografiskt språk som engelskan har mera 
komplicerade kopplingar mellan fonem och morfem medan ett ytortografiskt språk som 
finskan stavas precis som det låter. Därför kan en dyslektiker bli olika begränsad på 
olika språk beroende på vilka avkodningsprocesser som individen har problem med. Det 
finns ingen bestämd gräns i den fonologiska förmågan som avgör vem som är 
dyslektiker eller inte. Det är snarare samhällets krav på läs- och skrivkunnighet som 
tydliggör svårigheterna. Ju högre krav som ställs desto fler individer med svårigheter 
(Lange & Myrberg, 2006).   

4.3 Grunden för literacy 
Att lära sig läsa är en mental revolution, men att knäcka läskoden kan vara olika svårt 
för olika individer. Att inte kunna läsa och skriva medför inte bara negativa effekter i 
skolarbetet, det kan också leda till sänkt självkänsla. Bird (2007) diskuterar relationen 
mellan literacy och självkänsla samt självförtroende, och redogör för en tydlig 
korrelation. Ett misslyckande gällande läs- och skrivinlärningen kan påverka barns 
emotionella utveckling och få följder gällande självkänsla, självförtroende men även i 
det sociala samspelet med andra. Bird (2007) poängterar vikten av att beakta detta i 
arbetet med dessa barn. Även Andersson (2004) lyfter fram olika exempel på hur en 
negativ självkänsla är utmärkande för barn och vuxna med läs- och skrivsvårigheter. De 
negativa erfarenheterna resulterar i sänkt motivation och dålig uppmärksamhet, vilket 
kan skapa onda cirklar där de utvecklar en negativ inställning till läsning, skola och 
böcker. Myrberg (2003) talar om hur individer med läs- och skrivsvårigheter tidigt blir 
experter på att undvika situationer där de behöver visa sin svaghet. På detta sätt kommer 
problemet att avspegla sig under hela skolperioden och allt arbete som sker där, även 
om problemet i sig är specifikt och svårigheterna yttrar sig inom ett begränsat område. 
Vilket kan undvikas genom att skolorna sätter in tidiga specialpedagogiska insatser. 

4.3.1 Förskolan och Skolan  

Barn som inte följer normen för normal läs- och skrivutveckling behöver ytterligare och 
kanske andra typer av instruktioner, de behöver också mera tid (Lange & Myrberg, 
2006; Myrberg, 2003; Snow, Burns & Griffin, 1998; Verhoven, 2001) . Snow, Burns & 
Griffin (1998) menar att oavsett problematik eller bakgrund är lösningen densamma. De 
talar om vikten av en god språkmiljö samt korrekta och effektiva instruktioner - 
”excellent instructions” för alla barn; 

Childhood enviroments that support early literacy development and excellent instruction are 

important for all children. (Snow, Burns & Griffin. 1998, s3) 

För att pedagoger ska kunna agera som kompetenta läs- och skrivinstruktörer behövs 
bred kunskap om vilka åtgärder som finns att välja mellan och i vilka situationer de 
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fungerar bäst. Myrberg (2003) sammanställer aktuell forskning som förordar en 
förebyggande pedagogik baserad på följande punkter; 

 
vikten av struktur och systematik 

 
pedagoger med bred praktisk metodkompetens och teoretisk förståelse 

 
vikten av meningsfullhet, god självbild, motivation och sammanhang för eleven 

 
vikten av pedagogik som knyter samman tala-läsa-skriva 

 

goda läs- och skrivmiljöer 

 

krav på övergripande styrning 

Lärarkompetensen är den faktor som har störst betydelse i arbetet med att förebygga läs- 
och skrivsvårigheter (Lange & Myrberg, 2006). Den skicklige läraren bör ha goda 
kunskaper om barns läs- och skrivutveckling, ha ett systematiskt och strukturerat 
arbetssätt och ta utgångspunkt i elevens förmåga och individuella strategier. Olika delar 
av språkutvecklingen kräver olika typer av färdighetsträning (Herrlin & Lundberg, 
2005). Den första terminen blir viktig, läraren behöver då tid att sätta sig in i sina 
elevers olika nivåer och lärstrategier för att kunna anpassa undervisningen. Oavsett teori 
kring läs- och skrivsvårigheter och deras ursprung är forskare idag tämligen eniga om 
att tidiga insatser är viktiga, man ska inte ”vänta och se” (Häggström & Lundberg, 
1994; Lange & Myrberg, 2006, Myrberg, 2003; Snow, Burns & Griffin, 1998; af 
Trampe, 2005). Övergången mellan förskola och skola är viktig, båda parter kan vinna 
på ett samarbete och ett utbyte av metoder och mål (Eriksen Hagtvet, 2002).  

Inom daghem och förskola har fokus länge legat på omvårdnad och fostran (Geijer, 
2003). Man har ännu inte sett barnen som ”läsare”. En rädsla att pressa dem för tidigt 
eller för hårt kan också leda till försiktighet gällande det skolförberedande arbetet. 
Eriksen Hagtvet (2002) lyfter fram möjligheterna till ett språkstimulerande arbete redan 
i förskolan. Hon menar att detta inte alls behöver vara pressande så länge det sker på ett 
lekfullt sätt och med anknytning till barnens egna intressen;  

Leken blir vägen till äkta inlärning. (Eriksen Hagtvet 2002, s9) 

Principiellt menar hon att skriftspråket kan stimuleras på alla nivåer i förskolan. Vilket 
också Läroplanen för förskolan (1998) betonar; 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan 

ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara 

barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. (Lpfö 98, s10) 

Eriksen Hagtvet (2002) poängterar att denna tidiga språksimulans kräver insikt och 
medvetenhet. Lärarens kompetens och pedagogik blir oerhört viktig, den måste vara 
genomtänkt och med tydliga verksamhetsmål menar hon. Bornholmsmaterialet 
(Häggström & Lundberg, 1994) är ett bra exempel på ett systematiskt uppbyggt och 
vetenskapligt belagt program för språkstimulans i de tidiga skolåren. Det kan användas 
förebyggande i förskolan, barn med läs- och skrivsvårigheter gynnas särskilt av denna 
tidiga träning och får möta språket på ett lustfyllt sätt. Bornholmsmaterialet kan också 
vara till hjälp för pedagoger att redan i förskolan upptäcka de barn som kommer att få 
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svårigheter i sin läs- och skrivutveckling. Även Ramus (2005) tar upp tidiga tecken som 
kan indikera framtida problem. Han skriver; 

”It has been amply demonstrated that pre-school phonological skills predict future reading 

skills, and that they are already poor in would-be dyslexics. (Ramus, 2005, s13) 

Därför bör man också tidigt genomföra tester och screeningar för att uppmärksamma de 
som befinner sig i riskzonen. 

4.3.2 Hemmet  

Förhållandet till språket är något som barnet redan från födseln socialiseras in i (Bird, 
2007). De vuxna i dess närhet blir förebilder som visar hur man kan använda, relatera 
till och ha glädje av både tal och text. Hepworth Berger (2000) menar att föräldrarnas 
viktiga roll inte går att underskatta; 

Parents are the first nurturers, socializers, and educators of their children. It is almost 

impossible to overemphasize the significance of the role of parents. (Hepworth Berger, 2000, 

s8) 

Hon poängterar vidare att det inte bara är gällande barn med läs- och skrivsvårigheter 
som forskare lyfter fram föräldrarnas engagemang och inblandning, alla barn behöver 
detta stöd. Med historiska referenser diskuterar hon hur föräldrars roll som förebilder 
har förändrats och att det idag inte, på samma sätt, sker en naturlig överföring mellan 
generationer.  

Snow, Burns & Griffin (1998) poängterar också vikten av en tidig språkstimulerande 
miljö och pekar på korrelationen mellan den och socioekonomiska villkor. Hemmens 
olika förhållningssätt till språket ger barnen olika förutsättningar vid mötet med skolans 
mera formella språk. Barn från en språkmiljö som inte stämmer överens med skolans är 
förfördelade. Bearne & Marsch (2007) visar på ett samband mellan individers nivå av 
liteteracy och deltagande i samhället. De menar att man därför behöver rikta insatser 
mot både barn och vuxna; 

Levels of literacy are linked to other indicators of social inclusion such as employment and civic 

participation and therefore the concern of many nation-states has been to ensure that levels of 

literacy attainement rise in both child and adult populations. (Bearne & Marsch, 2007, s4) 

Leseman & Jong (2001) diskuterar olika typer av literacy hemma och i skolan, de menar 
att kvalitet är viktigt snarare än kvantitet gällande läsning. Det är inte bara frågan om att 
läsa mer eller läsa mycket. Så menar även Bus (2001) som jämför den gemensamma 
läsningen med en social process, hur boken används är vad som är viktigt. Gemensam 
läsning är så mycket mera än bara tekniköverföring, det handlar om ett socialt samspel 
och om formandet av en identitet som en läsande person. Teale (1980, i Verhoven, 
2001) redogör för fyra hemfaktorer som påverkar barns literacy; 

 

ett utbud av skrivet material i omgivningen 

 

åtkomligheten till detta material 

 

frekvensen av delad läsupplevelse  

 

responsen från föräldrar  
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Enligt skolverkets rapport (2007:303) är föräldrarnas utbildningsnivå en viktig faktor 
som påverkar barnens skolresultat. Elever vars föräldrar har grundskola som högsta 
utbildningsnivå hade ett 35 poäng lägre genomsnittligt meritvärde vid nians slutbetyg än 
elever med minst en högskoleutbildad förälder (165p jämfört med 229p). Av de elever 
som har minst en högskoleutbildad förälder uppnår drygt 95% behörighetskraven till 
gymnasiet. Motsvarande andel för elever vars föräldrars högsta utbildningsnivå är 
gymnasieskola respektive grundskola är 87% respektive 70%. Detta mönster märks 
även i de nationella proven. Många studier visar att tidiga misslyckanden i skolan har en 
tendens att följa med eleven genom åren om inte konstruktiva processinriktade insatser 
kommer till stånd. (Andersson & Strander, 2001).  

Verhoven (2001) visar på samband mellan språkmiljö, socioekonomisk status och 
etnicitet. Elever har inte bara olika språkvanor och förutsättningar, hemmiljön påverkar 
också deras attityder och målsättningar för skolarbetet vilka inte alltid stämmer överens 
med de samhället kräver. Andersson (2004) diskuterar också hur socioekonomisk 
tillhörighet påverkar normer och värderingar, hon talar om olika koder. 

Samhällets maktstrukturer ger de yttre förutsättningarna för vårt sätt att förhålla oss till andra 

människor. (Andersson, 2004, s228) 

Den kod som råder i skolan passar olika väl överens med de koder familjerna 
repreenterar. En familj ur arbetarklassen har ofta en mera begränsad kod än den i 
medelklassen, har man en annan kulturell bakgrund än den svenska kan skillnaden bli 
ännu större. De barn som har goda förutsättningar i sig själva och i sin hemmiljö är de 
som också får uppleva positiva möten i skolan, en positiv spiral skapas. För andra barn 
kan en motsatt spiral skapas, i enlighet med ”Matteuseffekten” (Myrberg, 2007; 
Andersson, 2004). Enligt Snow, Burns & Griffin (1998) har även uppväxtområdet 
påverkan på individens läs- och skrivutveckling. De påvisar en korrelation mellan den 
och variabler såsom att bo i ett område med lägre socioekonomisk status, att gå i en 
skola med lägre betyg och resultat samt att ha annan kulturell/språklig bakgrund. De 
säger;  

A low-status child in a generally moderate or upper-status school or community is far less at 

risk then that same child in a whole school or community of low-status children. (Snow, Burns & 

Griffin, 1998, s127) 

Även Behrman (2004) diskuterar kopplingen mellan familjebakgrund och skolresultat; 

Famliy background has long been observed to be strongly associated with the determination of 

education. Children with “better” family backgrounds who chooses to live in “better” 

neighbourhoods, for example, have more and better education in most societies. (Behrman, 

2004, s51) 

Wells (1990, i Verhoven, 2001) hävdar behovet av en samstämmighet mellan den 
lingvistiska erfarenheten barnen för med sig hemifrån och de lingvistiska kraven som 
ställs i klassrummet, han ser det som en förutsättning för en akademisk utveckling. För 
att skapa en sådan samstämmighet finns i USA och Storbritannien exempel på olika 
typer av literacyprogram, för hela familjer och enskilda barn (Adams 1990, Nutbrown, 
Hannon & Morgan, 2005; Snow, Burns & Griffin, 1998). Även Adams (1990) talar om 
literacyprogram för hela familjer i samarbete med skolan. Föräldern får där rollen som 



 

17

 
förebild och blir en hjälp för barnet, tillsammans med dem klarar barnen mer än på egen 
hand. Vilket resulterar i att barnet befinner sig i den proximala utvecklingszonen och 
föräldrarna blir den hjälpande länken till nästa steg (Vygotsky, 1999). 

4.4 Samarbete 
Redan under utbildningen ska den blivande läraren få insikt om hur man kan samarbeta 
med föräldrar och vårdnadshavare samt hur dessa kan bli delaktiga i skolans löpande 
arbete (Andersson 2004). Fredriksson (1995) belyser hur läraren bär huvudansvaret för 
samarbetet med hemmen och bör se detta som en av sina arbetsuppgifter. I läroplanen 
framgår också tydligt lärarens ansvar i denna fråga; 

Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskaper och i samarbete med hemmen befrämja 

elevernas utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Skolans arbete 

måste därför ske i samarbete med hemmen. Läraren skall samarbeta med och fortlöpande 

informera föräldrarna om elevernas skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling. (Lpo 94, s16) 

Det blir då viktigt att föräldrarna inbjuds till samarbete och att lärare/skola är trygga i 
sin verksamhet och inte räds insyn. Anderssons (2004) studie visar på motsatsen, 
föräldrar upplever ofta inte någon fungerande dialog med skolan och känner snarare att 
ansvaret ligger på dem själva. Worning Berglyd (2003) tar även upp hur den största 
delen av ansvaret för ett fungerande samarbete läggs på läraren men att detta ofta saknas 
i lärarutbildningen. Hur detta samarbete kommer att se ut blir då beroende av lärarens 
personliga egenskaper och kompetenser.  

Ett gott samarbete är både komplicerat och skört. Arneberg (1995) diskuterar hur 
samarbete innebär och kräver både öppenhet och ifrågasättande, detta leder ofta till 
svårigheter. Vid problem letar båda parter efter syndabockar, mellan hem och skola kan 
det då uppstå tysta och omedvetna anklagelser (Andersson, 2004). Föräldrar liksom 
lärare kan lätt känna sig personligt kritiserade. Clausen (1995) diskuterar föräldrasamtal 
kring barns inlärningssvårigheter. Föräldrarnas reaktion och förhållningssätt är oerhört 
viktigt för den följande processen och därmed måste läraren noga välja ord och 
förhållningssätt. Det blir lätt en problemfokusering vilket inte utgör en god grund för 
samarbete. Föräldrar kan exempelvis känna sig skyldiga, vara oroliga över att de inte 
upptäckt någonting tidigare eller att dom agerat fel under uppväxten. Då är det lätt att 
lägga över ansvar på läraren och ifrågasätta kompetensen. En god kommunikation är 
viktig men svår att nå. Arneberg (1995) påtalar vidare vikten av att förhållandet mellan 
lärare och föräldrar är jämlikt. För att förmedla demokrati vidare till eleverna måste 
demokrati exemplifieras i praktiken. Även Andersson (2004) talar om vikten av 
ömsesidig respekt i relationen mellan hem och skola. Att respektera, bekräfta och lyssna 
på varandra är hörnstenar i ett gott samarbete menar hon.  

Vidare diskuterar Andersson (2004) att samarbetet oftast fungerar när eleven inte har 
någon större problematik. När det gäller barn med skolsvårigheter kan det se annorlunda 
ut, lärarna känner stor rädsla och osäkerhet gentemot föräldrar. Men just i dessa 
situationer är samarbetet extra viktigt och involverar också flera olika professioner 
exempelvis vid bedömning och diagnos. Knivsberg, Reichelt & Nödland (1999) talar 
om detta och vikten av en samlad erfarenhet och en mångfacetterad bild. De poängterar 
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hur föräldrar där kan bidra med en viktig del, deras kunskap om sina barn är unik. 
Geijer (2003) redogör i sin tur för olika professioner berörda av läs- och 
skrivsvårigheter. Hon gör en delning mellan vårdprofessioner (läkare, logoped, 
psykolog) och skolprofessioner (förskollärare, lärare, speciallärare). Inom varje 
yrkeskategori finns en kompetens och ett professionellt språk kring kompetensområdet, 
men inom de båda fälten finns även olikheter och gränser. Hon påvisar en okunskap 
kring varandras kompetensområden, osäkerhet kring ansvarsfördelningar samt språkliga 
barriärer mellan professionerna som orsaker till bristen på samarbete. Ett behov och en 
önskan om samarbete finns naturligtvis, särskilt från lärarhåll och ett ökat samarbete 
skulle öka kompetensen hos alla och generera bättre mottagande för föräldrar och barn. 

Lärare och föräldrar har olika förväntningar på samarbetet hävdar Lareau (1989, i 
Andersson, 2004). Föräldrarna vill ha information och bli delaktiga medan lärarna vill 
få stöd i sin lärarroll. Ribom (1993) påvisar också skillnader föräldrar emellan. Genom 
en jämförande studie i Stocksund och Malmberget märks hur föräldrar tar olika mycket 
plats på klassmöten. Han visar också på en osäkerhet kring ifall de bör ta någon plats i 
skolan överhuvudtaget, exempelvis genom aktiv hjälp i sina barns skolarbete. Studien 
påvisar även en gemensam osäkerhet kring ansvarsfördelningen lärare och föräldrar 
emellan.   

Barn som har problem och svårigheter i skolan mår ofta psykiskt dåligt. Dessa barn 
försöker att anpassa sig så gott det går utan att göra stort väsen av sig (Andersson, 
2004). Föräldrarna kämpar för att få mer information och resurser. Skolans personal ska 
besitta kunskap om hur dessa barn kan upptäckas och vilken hjälp de kan tänkas 
behöva. För föräldrar är det däremot svårt att veta vad som är normalt eller inte i sina 
barns beteende och utveckling. De vet heller inte hur de bäst kan hjälpa. af Trampe & 
Andersson (2005) diskuterar olika förslag på hjälpmedel vid dyslexi, allt ifrån 
skolanpassad fonologisk träning till specialglasögon och massage. Samma variation av 
hjälpmedel kan man hitta på bibliotekets dyslexihylla (Stadsbiblioteket Stockholm 
2007). För föräldrar utan kunskap kring läs- och skrivsvårigheter är denna varierade 
uppsjö av hjälpmedel och lösningar mycket förvirrande och det blir svårt att avgöra vad 
som har vetenskaplig grund.  
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5 Metod och material  

Vi vill undersöka hur Kod-Knäckarnas material uppfattats av föräldrar och lärare 
samt deras upplevelser kring materialets funktion. Har det uppnått sitt syfte som 
medel för kunskap och ökad samverkan? Eftersom det är upplevelser och 
uppfattningar vi vill studera väljer vi att genomföra en kvalitativ undersökning.  

5.1 Metodval 

5.1.1 En kvalitativ studie med kvantitativa inslag 

Bryman (2002) beskriver hur kvalitativ respektive kvantitativ forskning skiljer sig åt 
utifrån fyra aspekter. Dels talar han om den kvalitativa forskningen som induktiv 
snarare än deduktiv, i en kvalitativ studie söker forskaren dra teorier från resultat istället 
för att genom studien bevisa en önskad teori. Genom kvalitativa studier och 
undersökningar fokuserar man på förståelse, tolkning och beskrivning av skeenden och 
situationer medan kvantitativ forskning söker redovisa en mera objektiv sanning. Detta 
påverkar även presentationen av forskningsresultaten, kvalitativ analys tar sig snarare 
formen av beskrivningar i ord medan kvantitativ analys ofta redovisas i form av siffror 
och diagram.  

Genom en kvantitativ ansats skulle vår studie kunna omfatta ett större 
undersökningsmaterial och generera resultat med större generaliserbarhet. En 
experimentell studie skulle till exempel kunnat redovisa och jämföra ”före och efter” 
eller kunnat analysera orsak-verkan förhållanden (Selenius, H. Föreläsning 29/8 2007). 
Dessa studier kräver dock en stor kontroll av förutsättningar och andra variabler. Då 
Kod-Knäckarnas material redan var distribuerat när vi påbörjade vår studie är vår 
möjlighet till kontroll liten och en ”före” undersökning ej genomförbar. En analys av 
materialets verkningseffekter skulle kräva longitudinella studier, vilket vår tidsram inte 
tillåter.  

Merriam (1994) talar om hur den kvalitativa forskningen utgår från tanken att 
verkligheten är subjektiv snarare än objektiv och därför behöver tolkas istället för att 
mätas. I de kvalitativa tolkningarna söker man beskriva samband, sammanhang och inre 
påverkan mellan olika variabler för att synliggöra en komplex helhet. I de kvantitativa 
tolkningarna studeras snarare olika variabler åtskilda, tagna ur sitt sammanhang. Vi 
använder oss av en kvalitativ ansats eftersom vi vill studera upplevelser och samband 
och väljer därför en studiedesign som är mera djuplodande. 

5.1.2 Jämförande flera fall 

Denscombe (2000) talar om hur fallstudien ger möjlighet att förklara varför vissa 
resultat uppstås snarare än att redovisa vilka de är. Han menar att fallstudien ger 
möjligheter att gå på djupet och studera komplexiteten i en situation, hur de olika 
variablerna påverkar varandra. Även Holme & Solvang (1997) påtalar hur fallstudien 
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med fördel kan användas för att ge en djupare och mera fullständig bild av den 
företeelse som studeras. Merriam (1994) menar att fallstudier passar särskilt bra för att 
studera pedagogiska skeenden, genom att beskriva dynamiken i processer kan en ökad 
förståelse nås, vilket i sin tur kan påverka praktiken.  

En enkätstudie hade kunnat ge intressant information och redovisa uppfattningar och 
effekter av Kod-Knäckarnas material, då hade också omfattande jämförelser kunnat 
genomföras. Trost (1994) påtalar dock hur enkätundersökningen kräver ett stort 
tidsutrymme för att genomföras på ett bra sätt och vi anser oss inte ha den tiden. En 
sådan studie hade även befunnit sig på en mer översiktlig nivå men eftersom vi är 
intresserade av personliga reflektioner passar ett fåtal djupare fallstudier bättre. 
Fallstudien är en undersökningsdesign som utgår från ett eller ett fåtal fall, som används 
i jämförande syfte (Denscombe, 2000). Vi kommer att jämföra två fall fördelat på två 
kommuner. Inom varje fall hoppas vi få information om samspelet lärare och föräldrar 
emellan, kring läs- och skrivsvårigheter generellt men mer specifikt kring effekterna av 
materialet. 

Merriam (1994) redogör för fyra grundläggande egenskaper som är utmärkande för en 
kvalitativt inriktad fallstudie, hon definierar den utifrån begreppen partikularistisk, 
deskriptiv, heuristisk och induktiv. En fallstudies slutprodukt har deskriptiv karaktär 
och syftar till att innefatta så många variabler som möjligt samt beskriva samspelet dem 
emellan. Vi hoppas kunna ge en beskrivning av de olika respondenternas uppfattning, 
åsikt och upplevelse av materialet. Fallstudien ses som partikularistisk, vilket innebär att 
den fokuserar på en viss situation eller händelse och kan rikta uppmärksamheten mot 
det sätt varpå en grupp av människor hanterar problem utifrån ett helhetsperspektiv. Vi 
vill ta reda på hur olika parter i en situation reagerar och samverkar, se både till delarna 
och till helheten. Vidare beskrivs fallstudien som induktiv, vilket innebär att man utifrån 
fallbeskrivningarna drar hypoteser och generaliserar. Man vill upptäcka nya relationer 
och nå ytterligare förståelse kring de företeelser som studeras. Genom att jämföra två 
olika fall hoppas vi kunna se och beskriva likheter och skillnader och därmed kunna dra 
slutsatser kring materialets effekter på ett djupare sätt. Fallstudiens heuristiska egenskap 
är att den syftar till att förbättra läsarens förståelse av den studerade företeelsen. 
Fallstudien söker tillhandahålla ny information och ge nya insikter. Genom att ge 
information om hur just detta material uppfattats vill vi ge läsaren en uppfattning om 
hur kontakten mellan lärare och föräldrar kan se ut vid skolstart, specifikt med ett 
material av detta slag att samarbeta kring.  

5.2 Design och genomförande 
De två fall vi kommer att studera innefattar fyra intervjuer, två lärare och två föräldrar 
med barn i vardera lärares klass. Varje fall ska ses som ett avgränsat system. 
Intervjuerna kommer att genomföras gemensamt, eftersom vi är ovana vid situationen så 
hoppas vi åstadkomma ett bättre arbete tillsammans. Vi kommer att utföra en mindre 
pilotstudie på några lärarstudenter för att öva vår intervjuteknik. Trost (2005) påtalar 
hur två samspelta intervjuare kompletterar varandra i intervjusituationen, men han 
diskuterar vidare hur detta kan försätta respondenten i underläge. Vi hoppas kunna 
undvika detta genom att ta på oss olika roller under intervjun. En av oss kommer att 
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göra fältanteckningar och sköta teknik medan den andra genomför den faktiska 
intervjun. Starrin & Svensson (1994) poängterar vikten av en noggrann dokumentation 
av materialet, de förordar både ljud och bildupptagning. Vi har endast gjort 
ljudupptagningar som vi sedan transkriberat för vidare analys.  

Bryman (2002) redogör för olika former av intervjuer, den strukturerade intervjuformen 
med sitt tydliga upplägg menar han passar för kvantitativa studier medan en 
semistrukturerad eller ostrukturerad form passar kvalitativa studier bäst. I den förra är 
forskarens frågor och intressen i fokus medan de senare formerna i större utsträckning 
intresserar sig för respondenten och dennes reflektioner. Denscombe (2000) gör 
detsamma men placerar kvalitativa forskningsintervjuer på en skala där de kan 
förändras och flyta in i varandra.  

Vi har valt att använda oss av den semi-strukturerade intervjuformen och har gjort en 
intervjuguide med ett fåtal teman som vi vill ta upp. Inom varje tema finns delområden 
som vi hoppas diskutera men vi vill ge respondenterna ett stort utrymme för egna tankar 
och reflektioner. Vissa frågor kommer att ställas på likartat sätt till alla respondenter 
medan andra mera har formen av ”samtalsteman”. Genom att på detta sätt vandra 
mellan semi-strukturerad och ostrukturerad form hoppas vi få respondenterna att öppet 
reflektera över de teman vi tar upp. Enligt Denscombe (2000) är detta ett bra sätt att 
dryfta komplexa frågor. Anledningen till att vi väljer just dessa intervjuformer är att vi 
tror att intervjusituationerna kommer att skilja sig åt och att vi därför kommer att 
behöva närma oss respondenterna på olika sätt. Ekholm och Fransson (1992) talar om 
samspelshinder i form av förväntningar och uppfattningar från båda parter gentemot 
varandra. Vi vill försöka förhindra dessa och skapa en förtrolighet i samtalet, därför har 
vi försökt vara tydliga med vårt syfte och att det är ur deras personliga åsikter och 
tankar som vi kan lära oss. Intervjuerna kommer att ske i skolmiljö, vår förhoppning är 
att de ska ta formen av förtroliga samtal.  

För att skapa en fylligare fallbeskrivning kommer vi att komplettera våra 
intervjuresultat med fältanteckningar och intryck från mötet med respondenterna. 
Eftersom vårt fokus i studien ligger på samverkan kring läs- och skrivsvårigheter så har 
detta styrt oss i våra observationer. Våra fältanteckningar har grundats på vissa 
nyckelbegrepp såsom läs- och skrivpedagogik, språkstimulerande klassrumsmiljö och 
attityder till och kring samverkan. 

Samtidigt som vi genomför vår studie kommer projektet Kod-Knäckarna genomföra en 
större enkätundersökning hos lärare (se bilaga) i de tio inblandade kommunerna. Trots 
att vi genomför en kvalitativ studie finner vi det intressant att använda oss av projektets 
material och har valt ut delar av deras rådatamaterial som en komplettering. Endast 
vissa delar av enkäterna ger information som är intressant för vår studie och vi kommer 
därför inte använda hela materialet. Även om de enkätresultat som vi kommer att del av 
endast avser lärarna så finner vi det intressant att ta med dem i våra fallbeskrivningar. 
Vår kvalitativa studie kommer därför ha kvantitativa inslag. 
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Fig. 3. Modell över studiedesign. 

5.2.1 Analysmetod  

Kvalitativa studier innebär analyser av ett varierat och stort material. Vi vill göra en 
holistisk beskrivning och tolkning där många variabler och deras inbördes samspel finns 
representerade. Vår analys kommer i många aspekter att genomföras enligt grounded 
theory. Bryman (2002) beskriver hur analysen enligt denna teori växer fram parallellt 
och i växelverkan med datainsamlandet; 

Teori som härletts från data som samlats in och analyserats på ett systematiskt sätt under 

forskningsprocessens gång. I denna metod finns det ett nära samband mellan datainsamling, 

analys och den resulterande teorin. (Strauss & Corbin, 1998, i Bryman, 2002)  

Viktiga element i en analys enligt grounded theory är det teoretiska urvalet, kodningen, 
teoretisk mättnad och kontinuerliga jämförelser (Bryman, 2002). Ett teoriskt urval 
innebär att grundteorin styr urval och insamlande. Den styr även kodningen, dvs. 
strukturerandet av analysen. Teoretisk mättnad sker i två faser, fört i struktureringen av 
materialet och sedan när nytt material inte längre genererar ny information.  

Under insamlandet av vårt material kommer vi samtidigt att påbörja analys och 
kodning, de påverkar alltså varandra. Kod-Knäckarnas material är den kärnkategori som 
styr vår studie. Analysens kodning grundar sig på kategorier från våra frågeställningar, 
dessa kommer att prövas och omvärderas. Genom hela studien ska de två fallen liksom 
en mängd andra variabler kontrasteras. Vårt syfte är att se hur Kod-Knäckarnas material 
fungerar i praktiken, vi hoppas kunna göra generaliseringar kring detta utifrån vårt 
insamlade material. Genom att använda oss av Kod-Knäckarnas enkätresultat hoppas vi 
kunna nå en större tillförlitlighet i våra generaliseringar och kanske närma oss en mera 
formell teori.   

5.2.2 Etiska aspekter 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (Vetenskapsrådets etiska principer, 
1990) har utarbetat fyra allmänna riktlinjer för humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. De talar om; 
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Informationskrav 

 
Samtyckeskrav 

 
Konfidentialitetskrav 

 
Nyttjandekrav  

Vi har i enlighet med informationskravet informerat våra respondenter om studien syfte 
och genomförande. Vi har även informerat om att deras medverkan är frivillig och när 
som helst kan avbrytas. Gällande samtyckeskravet finns inga skriftliga avtal utan endast 
muntliga överenskommelser. Personuppgifter har behandlats varsamt och inga 
obehöriga har fått tillgång till dem. Det insamlade materialet har behandlats 
konfidentiellt och kommer bara att användas för denna studie, därefter kommer de 
bandade inspelningarna att raderas. Respondenterna har i studien fått anonymiserade 
beteckningar, lärare A1-B2, förälder A1-B2 och kommunerna kommer benämnas A och 
B. 

5.3 Trovärdighet 
En studies tillförlitlighet rör dess validitet, medan reliabiliteten står för 
mätnoggrannheten. Båda dessa är svåra att diskutera i en kvalitativ studie eftersom 
respondenternas beskrivningar och tolkningar står i fokus. Kvale (1997) diskuterar hur 
trovärdigheten i den kvalitativa forskningsintervjun ofta ifrågasätts eftersom många 
variabler står utom forskarens kontroll. Därför ges ofta begreppen en annan innebörd 
vid dessa studier jämfört med kvantitativa (Bryman 2002). Detta diskuterar även 
Merriam (1994); 

Om förståelse är den viktigaste grunden för en undersökning kommer kriterierna för att man 

ska kunna lita på undersökningsresultaten att vara helt annorlunda än om syftet är att upptäcka 

en lag eller att pröva en hypotes. (Merriam, 1994, s176) 

En annan kritik kring tillförlitligheten i kvalitativa studier rör det stora måttet av 
tolkning (Merriam 1994). Forskarnas personliga uppfattningar kommer att färga analys 
och slutsatser. Vid kvalitativa studier innebär tillförlitlighet snarare att forskaren är 
tydlig och sann i sin beskrivning av ansats, syfte och genomförande (Bryman, 2002).  

Våra personliga åsikter kommer att lysa igenom och märkas, både i genomförande och i 
text. Vi har därför försökt vara så tydliga som möjligt i redovisningen av vår ansats. Vid 
intervjustudier kommer även respondenternas subjektivitet att påverka resultatet och 
vilken information de delger (Kvale, 1997). Vi har heller ingen möjlighet att bedöma 
huruvida respondenterna svarar sanningsenligt. Både forskarens och respondentens roll 
påverkar alltså studiens tillförlitlighet. Vi hoppas kunna göra generaliseringar utifrån 
våra tolkningar och analyser, genom att jämföra flera fall hoppas vi ändå kunna skapa 
större tillförlitlighet. Vår studie är dock situationsbunden och svår att replikeras.  

5.4 Urval 
Syftet med vår studie är att undersöka en företeelse genom två olika fallbeskrivningar. 
Denscombe (2000) påtalar vikten av att välja respondenter baserat på studiens 
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övergripande syfte. Vårt urval blir därför specifikt och teoretiskt. Det begränsas till de 
kommuner som deltagit i Kod-Knäckarnas projekt 2007. Vi väljer medvetet två av dessa 
som på flera sätt skiljer sig åt utifrån statistik över socioekonomiska förhållanden. Den 
ena är en utpräglad industristad och den andra är en kranskommun till storstad. Vi 
kommer i följande text att tala om kommun A respektive B, där A står för 
industrikommun och B står för kranskommun till storstad. 

Skillnaderna mellan kommuner är tydliga och genomgående. Kommun A placerar sig i 
de flesta fall under rikssnittet medan kommun B befinner sig över. Följande statistik är 
hämtad från Statistiska centralbyrån (SCB), Salsa, Siris och Skolverkets databas för 
jämförelsetal (SDJ). All statistik avser kalenderår 2006.  
Fig. 4a. Tabell över socioekonomisk och skolrelaterad statistik för kommun A respektive B.  

Föräldrars 

sammanvägda 

utbildningsnivå 

(Salsa) * 

Medel-inkomst 

(SCB) 

Antal barn i 

kommunen 0-12 år 

(SDJ) 

Lärare 

per 100 

elever 

(SDJ) 

Lärare med 

specialpedagogisk 

utbildning 

(SDJ) 

Lärare med 

ped. 

utbildning 

(SDJ) 

Rikssnitt 2.16 234.7 tkr  8.4  86% 

Kommun A 2.10 215.2 tkr 11777 8.3 42 st 79% 

Kommun B 2.55 362.3 tkr 6668 7.6 25 st 82% 

 

Fig. 4b. Fortsättning på tabell över socioekonomisk och skolrelaterad statistik över kommun A respektive B.   

Elever som är 

behöriga till 

gymnasieskolan 

(SDJ) 

Övergångsfrekvens till 

gymnasieskolan 

(SDJ) 

Genomsnittsbetyg i 

svenska åk 9 

(SDJ) 

Slutbetyg i 

svenska åk 9 

(Siris) 

Kostnad per elev och 

läsår 

(SDJ) 

Rikssnitt 89.2% 89% 13.6  MVG  

VG 

G 

IG 

37700 kr 

Kommun A 84.8% 

(85,4 % på skolan)  

85% 13.3 MVG 12.7% 

VG 35.7% 

G 45.6% 

IG 5.9% 

36700 kr 

Kommun B 98.4% 

(100%  på skolan) 

97% 14.5 MVG 26.1% 

VG 40.6% 

G 32.7% 

IG 0.6% 

37300 kr 

* Utbildningsvärde 1 innebär genomgången folkskola/grundskola, utbildningsvärde 2 innebär att föräldern har genomgått gymnasial 

utbildning i högst tre år och utbildningsvärde 3 innebär att personen genomgått fjärde året på gymnasieskolans tekniska linje eller 

erhållit minst 20 högskolepoäng.  

Kommun A har nästan dubbelt så många barn i åldern 0-12 som kommun B, 11777 st 
jämfört med 6668 st. A har högre lärartäthet (8,3 per 100 elever) jämfört med kommun 
B (7, 6 per 100 elever), båda ligger dock under rikssnittet. I kommun A kostar varje elev 
36 700 kr per läsår medan en elev i kommun B kostar 37 300. Båda kommunerna 



 

25

 
placerar sig under rikssnittet som är 37 700 kr pr elev och läsår. Kommun A har färre 
anställda med pedagogisk utbildning jämfört med kommun B (79% respektive 82%).  

Betygsnivåer och skolresultat skiljer sig markant åt. Elever med gymnasiebehörighet är 
i kommun A 84,8% (85,4% på skolan) och i kommun B 98,4% (100% på skolan), 
jämfört med rikssnittet på 89,2%. Övergångsfrekvensen till gymnasieskolan 
samstämmer med behörigheten. I kommun A studerar 85% vidare medan 97% fortsätter 
i kommun B, rikssnittet ligger här på 89%. Genomsnittsbetyget i svenska är i kommun 
A 13,3 och i B 14,5 medan genomsnittet i Sverige ligger på 13,6. Gällande slutbetyg i 
svenska (åk 9) visar kommun A upp följande statistik, 5,9% har fått betyget IG, 45,6% 
har G, 35,7% har VG och 12,7% har MVG. I kommun B har 0,65% IG, 32,7% har G, 
40,6% har VG och 26,1% har MVG.  

Medelinkomstnivåerna skiljer sig kraftigt, kommun A ligger 8 % under rikssnittet 
medan kommun B ligger långt över (54% över). Föräldrarnas utbildningsnivå skiljer sig 
också åt, kommun A (2,10) placerar sig under rikssnittet (2,16) medan kommun B 
ligger över (2,55). I denna redovisning blir det tydligt att skillnaderna är många och 
ibland stora.  

I varje kommun ska vi besöka en kommunal skola och träffa två lärare för intervjuer. Vi 
kommer även att intervjua en förälder per lärare, varje fall involverar alltså fyra 
respondenter, två lärare och två föräldrar. De olika lärarna har valts utifrån 
bekvämlighetsurval (Merriam, 1994). De som först hade möjlighet och visade intresse 
blir våra respondenter, genom dem har vi sedan fått kontakt med föräldrarna. Då blir det 
snarare frågan om ett snöbollsurval (Bryman, 2002). Då vi vill gå på djupet i en särskild 
situation försökte vi vara specifika gällande vårt urval och bad om föräldrar till elever 
med lätt problematik inom läs- och skrivområdet. Men bekvämlighet kom även att styra 
valet av föräldrarespondenter, vi kommer att intervjua de föräldrar som visat intresse 
och vill delta i studien.   
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6 Resultat 

I valet av kommuner så var de skillnader som bland annat redovisas i figur 4a och 
b en viktig variabel. Syftet med vår studie är dock inte att redovisa dessa 
skillnader utan att använda dem som grund för att skapa två vitt skilda fall, där vi 
kan studera hur Kod-knäckarnas material har fungerat och använts i praktiken. 
Forskning visar att dessa variationer skulle kunna innebära skilda skolmiljöer, 
familjesituationer och skillnader gällande rollfördelning och attityd mellan hem 
och skola. Vi finner det intressant att studera materialets effekter ur detta 
perspektiv.  

6.1 Analys 
Varje fallbeskrivning innehåller två lärar- och två föräldrarespondenter kopplade till 
varsin klass. Inom varje fall tycker vi oss snarare se samstämmighet i föräldra- 
respektive lärarrespondenternas reflektioner och svar. I följande text kommer därför 
fallen fortgående att kontrasteras enligt strukturen lärarsvar kontra lärarsvar och 
föräldrasvar kontra föräldrasvar. Intervjusvaren kompletteras med fältanteckningar och 
vissa resultat från Kod-Knäckarnas enkätundersökning.  

När vi fick ta del av materialet var det redan kodat, därefter har vi fått hjälp med 
beräkningar i SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). SPSS är ett statistiskt 
program där man kan utföra multivariata analyser. Totalt skickades det ut 58 enkäter i 
kommun A varav 54 (93%) har besvarats. I kommun B skickades 36 ut av vilka 29 
(80%) har besvarats. Bortfallet är alltså relativt litet. Gällande de resultat som intresserat 
oss visar beräkningar av signifikans i svarsmönstren mellan kommunerna (enligt 
Kendalls tau) tyvärr inte på några signifikanta skillnader. Vi tycker oss ändå se tydliga 
tendenser och kommer därför i följande text att jämföra vissa frågor med våra 
intervjusvar. 

6.1.1 Kommunen, skolan och lärarna 

6.1.1.1Vårt möte med skolan 

I kontakten med båda kommunerna hade vi svårigheter att hitta respondenter som var 
villiga att delta i vår studie. När vi besökte kommun A träffade vi alla fyra respondenter 
under en eftermiddag. Lärarrespondenterna hade redan kontaktat och bokat in föräldrar 
åt oss (Fältanteckningar från kommun A de 10/12-2007).  I kommun B träffade vi också 
de båda lärarrespondenterna under samma eftermiddag. De hade dock inte lyckats hitta 
föräldrar som var villiga att delta i studien. Vi fick därför använda vänner och bekanta i 
närområdet för att få kontakt med föräldrarespondenter. Dessa intervjuer genomfördes 
därför vid två andra tillfällen och då i respondenternas hem (Fältanteckningar från 
kommun B den 4/1-2008 och 10/1-2008).    



 

27

 
I kommun A var välkomnandet varmt och trevligt, respondenterna var intresserade och 
hade gott om tid för våra intervjuer. Lärarna hade i stort sätt planerat eftermiddagen 
utifrån våra önskemål i missivbrevet. Intervjuerna skedde i lugn och ro efter skoldagens 
slut, avskiljt i ett klassrum (Fältanteckningar från kommun A den 10/12-2007). I 
kommun B var lärarna stressade och hade inte avsatt samma tid för oss, de visade heller 
inte intresse för studiens syfte. Intervjuerna skedde i fritidshemmets kök efter 
skoldagens slut, de stördes därför av barn, telefon samt personal från fritidshemmet 
(Fältanteckningar från kommun B den 20/11-2007).   

Kommun A har under de senaste åren startat ett antal projekt för att höja elevernas 
språkliga kompetens, både gällande fortbildning men även för att ta tillvara på den 
kompetens som redan finns inom lärarkåren. Kommun B redovisar inga liknande 
projekt (Fältanteckningar från kommun A den 10/12-2007 och från kommun B den 
20/11-2007) 

6.1.1.2 Lärarna 

På den skola i kommun A som vi besökt går ca 700 elever, klasserna sträcker sig från 
förskoleklass till åk 9. I de lägre klasserna arbetar man åldersintegrerat i 1-2:or samt 3-
5:or. Elever från förskoleklass till och med åk 2 har egna lokaler och en egen skolgård 
(Fältanteckningar från skola A den 10/12-2007). Våra lärarrespondenter har sedan drygt 
tio år tillbaka ett nära samarbete kring var sin parallellklass. Hela arbetslaget är dock 
större och omfattar lärare med elever från förskoleklass till åk 5. Båda våra respondenter 
är kvinnor och i 60 årsålder. De har båda gått grundskollärarutbildningen och har lång 
yrkeserfarenhet. Lärare A1 har arbetat på skolan hela sitt yrkesverksamma liv medan 
lärare A2 har erfarenhet från andra skolor.  

Skolan i kommun B har ca 950 elever mellan förskola och åk 9. Förskolan till åk 2 
ligger i ett eget hus på skolgården. Att förskolan ligger i samma lokaler ser båda 
lärarrespondenterna som positivt; 

Det är jättebra, då kan man ju höra lite med  //lärarna om hur det har varit och så//. (Lärare B2) 

På eftermiddagen har fritidshemmet sin verksamhet i samma lokaler som våra 
lärarrespondenter arbetar. De har, liksom lärarna i kommun A, ett nära samarbete kring 
varsin etta och klassrummen ligger i anslutning till varandra (Fältanteckningar från 
skola B den 20/11-2007). Våra respondenter i kommun B är båda kvinnor mellan 30 
och 40 år. Lärarrespondent B1 är nyutexaminerad, det är hennes andra år som lärare och 
första gången hon jobbar med en åk 1. Lärarrespondent B2 utexaminerades för 7 år 
sedan. Båda lärarrespondenter i kommun B är utbildade mot grundskolans lägre åldrar. 
Lärare B1 har ingen erfarenhet från någon annan skola medan lärare B2 under en period 
har arbetat i en annan kommun. I båda klasserna är det 20 elever och lärare B1 har hjälp 
av en fritidspedagog så oftast är de två pedagoger i klassrummet. Även lärarrespondent 
B2 har hjälp av en fritidspedagog, hon har dessutom en resurspersonal, så oftast är de 
tre pedagoger i hennes klassrum. 

6.1.1.3 Klassrummen  

Klassrumsmiljöerna i kommun A är lika i utformandet. Där finns ingen tydlig centrering 
i rummen, bänkarna är placerade i ”öar” om fyra och eleverna är alltså inte riktade mot 
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vita tavlan. Där finns heller ingen tydlig plats avsedd för läraren. Längs med väggarna 
finns hyllor, bänkar och skåp med rikligt och lättillgängligt exponerat material. 
Väggarna pryds av barnens egna alster, både texter och bilder. Alfabete och siffror 
återkommer i en mängd former, både konkreta och abstrakta. I båda klassrummen finns 
en läshörna med stor soffa och tillgång till ett mycket brett sortiment av olika typer av 
böcker, som fortgående byts ut. På skolan finns ett eget litet bibliotek men lärarna 
beställer också böcker från det stora kommunbiblioteket (Fältanteckningar vid skola A 
den 10/12-2007). 

Klassrummen i kommun B är också lika. Bänkarna är placerade i öar och inte riktade 
mot någon tavla eller blädderblock. Däremot är lärarnas placeringar vid sina katedrar 
tydliga. Också i dessa klassrum finns material som papper, pennor och kritor tydligt 
exponerat och barnens bilder och texter finns upphängda längs väggarna. Alfabete och 
siffror finns representerade på olika sätt. I dessa två klassrum finns ingen avgränsad 
läshörna, boksortimentet är också litet. I ett anslutande allrum finns däremot ett rikt 
sortiment av böcker och trevliga platser för läsning. Skolan har ett eget litet bibliotek 
men det stora kommunbiblioteket finns också i närheten (Fältanteckningar vid skola B 
den 20/11-2007). 

6.1.1.4 Läromedel  

På skolan i kommun A arbetar man med läromedlet Kom och läs!, som även innehåller 
Första Gluttarna och Tutti Frutti. Sedan några år tillbaka använder de diagnosmaterialet 
God Läsutveckling, 2006 hade man också en studiecirkel kring materialet. Båda våra 
respondenter är mycket positiva, en poängterar särskilt fördelarna med att det kan 
användas genom skolans alla tidiga år; 

Alla //lärare deltog i studiecirkeln om God läsutveckling vi använder samma// från förskoleklass 

till 5:an. (Lärare A2) 

Lärare A1 lyfter istället fram dess funktion i samarbetet med föräldrarna, båda sidor 
behövs för att skapa en fullständig bild av barnets språkutveckling; 

Det blir väldigt tydligt för föräldrar  //jag kan inte fylla i läsutvecklingsschemat på egen hand (...). 

Det finns ju saker som jag inte vet och måste fråga om, jag vet ju inte om barnet kan läsa direkt 

från textremsan på tv’n eller om det spontant väljer att läsa på egen hand, eller tycker om att få 

böcker i present. Materialet är jättebra eftersom det blir en dialog//. (Lärare A1) 

Även på skolan i kommun B arbetar man med läromedlet Kom och läs! samt Första 
Gluttarna och Tutti Frutti. Sedan två år tillbaka använder även de diagnosmaterialet God 
Läsutveckling, tidigare använde man sig av LUS;  

Vi gick över från LUS till God Läsutveckling precis året innan faktiskt. Vi kom fram till att det var 

bättre helt enkelt.(Lärare B2) 

//Det kändes mycket roligare eftersom man kan ligga på olika nivåer, att det inte är lika fast 

som lustrappan//. (Lärare B2) 

6.1.1.5 Specialpedagogik på skolorna  

På skolan i kommun A finns en speciallärare som arbetar särskilt med barnen i de yngre 
åldrarna. Hon finns närvarande redan i förskoleklass och genomför där två screeningar. 



 

29

 
För de barn som behöver utarbetar hon åtgärdsprogram tillsammans med klassläraren. 
Specialläraren deltar även i det första föräldramötet och informerar då om olika 
diagnoser och vad de står för, hon talar också allmänt om läsutveckling. I förskolan 
arbetar man efter Bornholmmodellen och specialläraren deltar mycket och aktivt i de 8 
veckornas uppföljning som sker i ettan, detta för att hinna se och arbeta lite med varje 
barn. Lärare A1 beskriver; 

När jag ser att det går tokigt för ett barn //  att det behöver träna mer så försöker specialläraren 

ta de barnen, det ultimata är att hon lägger väldigt mkt tid på de som behöver hjälp under 

dessa 8 veckor, helst fram till jul. Men då svimmar ju de lärare som har de andra barnen//. 

(Lärare A1) 

På de barn som uppvisar svag läs- och skrivutveckling gör specialläraren sedan en 
djupgående diagnos i språklig medvetenhet för att på bästa sätt kunna planera fortsatta 
insatser och arbete. Båda våra respondenter talar om vikten av tidiga insatser gällande 
språkutvecklingsstimulans; 

I den här kommunen har vi haft väldigt svårt att få till stånd någon utredning av barn som visar 

symptom på grava läs- och skrivsvårigheter. Man ska vänta framåt fyran, det är inte klokt. Nu 

börjar det ändra sig lite, vi ligger på väldigt mycket. (Lärare A1) 

På skolan i kommun B finns det en pedagog med särskild utbildning i specialpedagogik. 
Hon arbetar med alla elever mellan åk 1 och åk 5. Hon sammanställer 
åtgärdsprogrammen tillsammans med lärarna. När eleverna börjar i åk 1 gör 
specialläraren en fonolek med alla och observerar deras olika nivåer i fonemhantering. 
Detta görs de första veckorna i åk 1, på så sätt får klasslärarna insikt om vilka insatser 
eleverna kan tänkas behöva; 

//Det görs redan första veckorna och då vet man ju vilka som är på gång, en del elever har 

väldigt låg nivå och man måste rimma och hålla på med ord och ljud. Då ser man lite var man 

måste sätta in arbetet och vad man ska göra med eleverna//. (Lärare B2) 

(…) //skolan hade ett kunskapstest, för att se hur det låg till med barnens läsning och skrivning. 

Efter det delade de in dem// i olika läsgrupper. (…) Men jag förstår inte hur dom gjorde de här 

testerna eftersom  X fick den svåra boken när hon inte ens kunde läsa. (Förälder B1) 

Lärare B1 berättar hur elevvårdsgrupp och speciallärare samarbetar när hon fick en elev 
i sin klass som hon oroade sig för; 

(…) jag har tagit upp honom // i elevvårdsgruppen, och då blev vår speciallärare medveten om 

detta. Så hon kommer in när hon har en stund över//. Sen har jag fått hjälp av en annan lärare 

som sitter med X en kvart varje vecka, varje torsdag. (Lärare B1) 

Hon uttrycker även hur det kan vara svårt att få tiden att räcka till; 

Alltså man //tar all den hjälp// man kan få, det är svårt att få tid över. För det är så tight schema 

hela tiden. (Lärare B1) 

På den direkta frågan om specialläraren arbetar med insatser redan i åk 1 svarar 
lärarrespondent B2 nekande; 

Nej det gör vi. Om det inte är något extremt liksom, det är tidigt att göra det i ettan. Ettan har 

man på sig att komma in i det, tycker jag i alla fall. (Lärare B2) 
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6.1.2 Kod-Knäckarnas material 

I de båda kommunerna delades Kod-Knäckarnas material ut vid höstterminens första 
föräldramöte. På skolorna hade man gemensamt diskuterat fram mötets upplägg. I 
kommun A berättade läraren om materialet och projektet helt kort varpå man 
gemensamt gick igenom cd-skivan; 

Vi visade det material som vi som personal hade fått, videon och böckerna och vi berättade att 

vi redan hade haft studiecirkel i God läsutveckling här i arbetslaget. Och sen tittade vi 

tillsammans på cd´n. (Lärare A2) 

Materialet delades sedan ut i hand till alla och man visade på låneexemplar av böckerna. 
Flera av åk 2 föräldrarna som också var närvarande blev nyfikna och har därför också 
fått ta del av materialet. De föräldrar som inte var närvarande vid mötet har fått det i 
handen vid senare tillfälle. Kommun B hade liknande planering för introduktionen av 
Kod-Knäckarnas material, det skulle ske vid terminens första föräldramöte och man 
skulle gemensamt gå igenom cd-skivan med föräldrarna. Båda våra lärarrespondenter i 
denna kommun valde till skillnad från de i kommun A att inte titta igenom cd-skivan 
tillsammans med föräldrarna. De berättade istället helt kort om projektet och materialet 
och visade låneexemplar av böckerna. Sedan fanns materialet tillgängligt för föräldrarna 
att ta med sig hem om de ville; 

(…) det (materialet) fick vi på första föräldramötet som var //det låg på ett bord med annan 

allmän information där man kunde plocka åt sig lite olika grejer, man blev// rekommenderad att 

titta på det om man ville. (Förälder B1) 

Våra lärarrespondenter i kommun B informerade även om att en enkätundersökning 
skulle komma, så det var viktigt att föräldrarna läste igenom materialet; 

Då informerade vi också om att det skulle komma en enkät som de skulle få fylla i lite längre 

fram så att de faktiskt skulle titta igenom det och inte bara lägga det på hyllan. (Lärare B1) 

Kod-Knäckarnas enkätresultat (se figur 5a och b) visar att 40% av lärarna i kommun A 
och 26% i kommun B inte har tittat igenom någon del av materialet tillsammans med 
föräldrarna. Det är ändå ett övervägande antal som har gjort det, fler i kommun i B än i 
kommun A.  
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Fig. 5a. Huruvuda lärarna tittat igenom cd´n och broschyren tillsammans med 
föräldrarna i kommun A.

(Enkätfråga 10. n= 94%)
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Fig. 5b. Huruvuda lärarna tittat igenom cd´n och broschyren tillsammans med 
föräldrarna i kommun B.

(Enkätfråga 10. n= 93%)
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I sina uppfattningar om materialet svarar alla respondenterna från kommun A i positiva 
ordalag. Lärarna kallar det pedagogiskt och genomtänkt; 

(…) det är riktigt genomtänkt och mycket pedagogiskt. Vi har sagt till våra föräldrar här att de 

kan låna ut materialet till andra som vill läsa det, sen har vi lånat ut det till lärarstudenter som 

varit här också. (Lärare A1)  

(…) det är den första reaktionen att det här borde alla se. (Lärare A1) 

Lärarrespondenterna i kommun B är inte lika positiva till materialet, de tycker att det är 
onödigt och kostsamt att dela ut till alla föräldrar. De anser att materialets innehåll kan 
skapa onödig oro. Däremot tyckte det att utbildningsdagen med specialpedagogen på 
skolan gav ett värdefullt återknytande till pedagogiken kring läs- och skrivinlärning för 
åk 1;  

Ja det (materialet) var väl egentligen ingenting nytt, men vi sa väl att det var bra att samlas och 

diskutera inför terminsstarten i ettan igen. Vi har ju alla haft treor förut och då är man ju lite seg 

i huvudet och så där. Hur var det nu med de här ettorna? Så på det viset var det positivt. 

(Lärare B2) 
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Nej (till materialet) men jag kände, att det var bra att sitta och prata med de andra förstalärarna 

//man får en uppdatering// Så det kan vara bra, men vi kände att det här med föräldrarna 

behöver man inte ta in.(…) det är ju jag som ser om det är något problem eller så. (Lärare B1) 

Det var väl det vi sa också att i fortsättningen kanske det inte finns någon anledning att köpa in 

det här programmet utan att man satsar på de som har haft treorna och att de får friska upp 

minnet igen. (Lärare B2) 

Våra föräldrarespondenter i kommun A har inte fördjupat sig i materialet i någon större 
utsträckning efter den gemensamma genomgången vid föräldramötet. De är ändå 
positiva till att det delats ut till alla föräldrar vid skolstart och tycker att det innehåller 
mycket ny och bra information. En behövlig uppdatering inför skolstarten; 

//Även om man har äldre barn och har varit med om lite i alla fall så behöver man ändå få en ny 

uppdatering//. Det sägs ju på ett annat sätt också. Det ändras ju. (Förälder A1) 

Föräldrarna i kommun A kommenterar materialets lättillgänglighet, de uppskattar 
enkelheten och att man själv kan välja tempo; 

Alla förstår ju det här eftersom det är ganska kort och med bilder (…) för även vuxna kan ju 

tycka att det är jobbigt när det är massa text att läsa.  (…) och vi är ju intensivast i hela livet just 

nu med flera barn och alltid massor att göra //och här kan man ju variera tempot lite grand//. 

Orkar man inte lyssna kan man läsa och så här. Bra med själva utformningen och väldigt 

enkelt. (Förälder A1) 

Våra föräldrarespondenter i kommun B har heller inte tagit del av materialet utöver vad 
som sagts på föräldramötet;  

Fröken berättade lite kort om det och rekommenderade oss att ta med det men sen blev det 

aldrig att vi läste det. Det gick liksom spårlöst förbi. (Förälder B2) 

Det blev någon uppföljning efteråt med en enkät och vad det var. Vi kom först inte ihåg 

(materialet). Tänkte att det här har vi inte fått, men så kom min man på att jo, det var ju det här 

materialet. Och det var då vi försökte hitta det för att titta lite men det var borta. Det blev inte 

marknadsfört särskilt väl. Det tycker jag inte. (Förälder B2) 

Alla våra föräldrarespondenter kommenterar hur materialet skulle kunna vara värdefullt 
för föräldrar till barn med läs- och skrivsvårigheter;  

Jag tänkte mera så här att om jag tycker att det inte funkar så kan jag läsa det, men tycker jag 

att det flyter på så då behöver jag inte det. (Förälder B1) 

Om man har problem så är det ju säkert jättebra. Jag har blivit lite nyfiken själv nu också jag 

ska försöka hitta det och läsa lite. Det är ju bra saker att veta. (Förälder B2) 

(…) jag kan tänka mig att för dom som har bekymmer så är säkert det här materialet jättebra. 

Det är därför min dotter eller son gör så här och kanske plussa ihop och ett och två och så där. 

(Förälder A1) 

Flera av lärarna beskriver också hur föräldrar, med tidigare erfarenhet av dyslexi eller 
med oro över läs- och skrivsvårigheter, blivit särskilt intresserade av materialet och 
lånat hem böckerna.  
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6.1.3 Ny kunskap  

I Kod-Knäckarnas enkätundersökning tillfrågades lärarna om sina önskemål kring 
ytterligare fortbildning se figur 6a och b. Dessa tabeller redovisar resultaten från 
respektive kommun och korrelationen mellan två frågor i enkätundersökningen. Dels 
lärarnas önskemål om fortbildning och dels deras önskan om att fortsätta med hela Kod-
Knäckarnas material. Denna senare frågan var utformad med flera svarsalternativ (se 
bilaga 5), lärarna kunde där specificera vilka delar av materialet de önskade fortsätta 
med. Endast en lärare i varje kommun har kryssat för svarsalternativ 2 det vill säga nej 
till hela materialet. Deras inställning till materialet är alltså positiv. Tabell 6a och b 
redovisar endast de som markerat svarsalternativ 1 och önskar hela materialet igen. I 
kommun A vill 77% ha mera fortbildning och i kommun B 71%. Det är alltså en stor 
majoritet av alla lärarna i våra båda kommuner som efterfrågar ytterligare fortbildning. 
På frågan om lärarna önskar hela Kod-Knäckarnas material igen svarar 37% (se figur 
6a) i kommun A ja till hela materialet igen, respektive 52% i kommun B (se figur 6b ). 
Antalet lärare som önskar ytterligare fortbildning är alltså större än de som önskar hela 
Kod-Knäckarnas material igen. Siffrorna i figur 6a och b visar enligt beräkningar 
(Kendalls tau) inte på några signifikanta skillnader men fler i kommun B är positiva till 
materialet jämfört med kommun A. 
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Fig. 6a. Korrelationen mellan svar i fråga 7; lärarnas önskan av ytterligare 
fortbildning och fråga 24; deras önskan om  hela Kod-Knäckarnas material i 

kommun A. 
(Enkätfråga 7, n= 96% och fråga 24, n= 100%)
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Fig. 6b. Korrelation mellan svar i fråga 7; lärarnas önskan om ytterligare 
fortbildning och fråga 24; deras önskan om hela Kod-Knäckarnas material i 

kommun B. 
(Enkätfråga 7, n= 93% och fråga 24, n= 100%)

Ja till hela materialet

Nej till hela materialet  

Kod-Knäckarnas enkätundersökningen redovisar (se figur 7) vidare att 55 % i kommun 
A har fått en ökad förståelse för barn med läs- och skrivsvårigheter som en effekt av 
materialet, bara 15 % säger att effekten varit liten. I kommun B är det bara 33 % som 
säger sig ha fått samma förståelse. Dessa siffror visar inte heller på några signifikanta 
skillnader men tendensen i kommun A är positiv medan svaren i kommun B är mera 
jämt fördelade.  
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Fig. 7. Huruvida materialet ökat lärarnas förståelse för barn med läs- och 
skrivsvårigheter. (Enkätfråga 18. n= 98% respektive 93%)

Kommun A 

Kommun B 

Våra fyra lärarrespondenter menar att arbetet kring Kod-Knäckarnas material har 
fungerat som en återknytande till läs- och skrivinlärningspedagogiken, däremot har det 
inte tillfört någon ny kunskap. Materialet har också lett till förhoppningar om ett 
förändrat samarbete mellan olika pedagoger inom skolan;  

Jag har ju läst om hur man bemöter barn med läs- och skrivsvårigheter på lärarhögskolan så 

jag visste redan det som stod i materialet. (Lärare B1) 

Men inte som att det stod för några nyheter direkt eller så där, utan att våra egna diskussioner 

var bra. (Lärare B2) 
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Även om man har jobbat lika länge som jag har gjort så påminns man (syftar på dvd’n med 

Bodil Andersson) och man får fler vad ska jag säga, man får aha- upplevelser. (Lärare A2) 

Nej, det hade vi kunnat ha själva. Specialläraren kanske kan sätta sig med dom eller vi som 

precis haft ettorna kan gå igenom med dom hur det var. De där vanliga frågorna på 

föräldramötet och så där. (Lärare B2) 

Lärarrespondenterna i kommun A uttrycker också en önskan om att alla pedagoger på 
skolan ska ta del av materialet, att kunskap om läs- och skrivsvårigheter behöver finnas 
hos alla pedagoger i alla årskurser;  

Nej, vi har nog inte ändrat vårt arbetssätt (…) men vi har tänkt igenom hur vi ska arbeta 

tillsammans med speciallärare och förskoleläraren som haft barnen förut. (Lärare A2) 

 (…) Dvd’n ska hela personalen se även de som inte undervisar de yngsta barnen för att den är 

så himla bra. (Lärare A2) 

De är även positiva till materialets teoretiska innehåll; 

(…) den rutiga boken ”smart start” den är superbra, det är jättebra litteratur. (Lärare A2) 

En av lärarna i kommun B är istället negativ till checklistan i föräldramaterialet och 
menar att den lätt kan oroa föräldrar; 

Det finns vissa punkter i den här checklistan som vi kom överens om att vi inte tycker var så 

himla bra att ha i ettan på höstterminen. //Exempelvis// om ditt barn läser knaggligt och 

långsamt eller om ditt barn läser långsammare än andra i samma ålder, dom ligger ju på så 

olika nivåer i ettan det är självklart att han (eleven) inte ligger på samma nivå som dem osv. 

och självklart läser dom knaggligt och långsamt så det kändes som att det där oroade mer än 

det hjälpte. (Lärare B1) 

Båda lärarna i kommun A ser materialets potential som ett verktyg inom skolan, för att 
poängtera vikten av tidiga insatser; 

Det här materialet är så himla bra förstår ni för att vi nu äntligen kan gå ut och säga att 

insatserna ska in så tidigt som möjligt det går inte att vänta längre, vi måste ta tag i det här så 

tidigt vi kan och där förstärker ju verkligen cd´n det budskapet. (Lärare A1) 

Det här är lite av min strid just nu, att lägga krutet på höstterminen// i ettan där det behövs. Det 

tjänar man mycket tid på//. (Lärare A2) 

Enligt resultaten från Kod-Knäckarnas enkätundersökning (se figur 8) säger 83 % i 
kommun A jämfört med 63 % i kommun B att materialet hjälpt mycket eller någorlunda 
mycket vid identifiering av elever i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter.  Dessa 
siffror visar inte på några signifikanta skillnader mellan kommunerna men tendensen i 
kommun A är här mera positiv. 
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Fig. 8. Huruvida materialet har underlättat för lärarna i arbetet med  identifiering av 
elever i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. (Enkätfråga 19. n= 98% respektive 93%)

Kommun A

Kommun B 

Lärarrespondenterna i kommun B tar upp problematiken med diagnoser och tidiga 
åtgärder. De har däremot inte sett Kod-Knäckarnas material som ett hjälpmedel i dessa 
frågor; 

(…) bara för att få göra utredningen är det ju kö och det tar tid. //På det sättet är det en jobbig 

sits med ettan// (…) sen får man svaret i fyran att de hade Asperger det ena och dyslexi det 

andra och att det var därför de hängde i taket. (Lärare B2) 

Lärarrespondenterna i kommun A ser positivt på materialet som verktyg för samarbetet 
med föräldrarna. När föräldrarnas kunskap ökar blir diskussionerna bättre;  

//Materialet blir ett diskussionsunderlag på två håll både i personalgruppen med dvd´n och i// 

föräldragruppen med cd:n. (Lärare A2) 

Även om våra lärarrespondenter i båda kommunerna själva inte uppmärksammat några 
förändrade arbetssätt så berättar två av föräldrarespondenterna om en skillnad i hur man 
diskuterat läs- och skrivsvårigheter nu jämfört med tidigare på skolan; 

Jag tycker det är mera fokus på läsning nu än när min dotter började. Det är bara två år sedan, 

nu har de läxorna varje vecka. Det är stor skillnad faktiskt. (Förälder B2) 

De pratade ju om läs- och skrivträning och kanske //lite grand om dyslexi//. Men inte på det här 

sättet. (Förälder A2) 

Trots att ingen av våra fyra föräldrarespondenter har tittat vidare på Kod-Knäckarnas 
material efter föräldramötet så berättar ändå båda föräldrarna i kommun A om ny 
kunskap och nya insikter kring läs- och skrivsvårigheter och dyslexi; 

Ja, man hade väl hört talas om //dyslexi och svårigheter med läsning. Men inte vetat exakt vad 

som är problemet och vilka olika typer och grader det finns. Man fick mera utförlig information i 

materialet. Vad som är problemet och vad man ska titta efter//. (Förälder A1) 

De beskriver hur denna nya kunskap har lett till samtal i hemmen kring läs- och 
skrivsvårigheter och barns olika språkutveckling. Och hur dessa diskussioner har ökat 
den egna och barnens förståelse och acceptans för olikheter; 
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//Materialet kan ju även hjälpa till när man har andra barn hemma och så. Vilka tecknen är, de 

sitter och läser på mjölkpaketet eller annat. Det är ju så barnen börjar att läsa när dom väl kan 

bokstäverna//. (Förälder A1) 

//Om man kan förklara för sitt eget barn, att alla// kanske inte har lika lätt att läsa. Så att de inte 

retas och vräker ur sig, att det här kan du väl, det här är ju jättelätt//. Alla är olika och att det 

inte behöver vara något konstigt med det, eller någon stor grej. (Förälder A1) 

En föräldrarespondent talar om hur man kan hjälpa andra vänner och bekanta genom att 
låna ut materialet eller tipsa om vad man kan titta efter vid läs- och skrivsvårigheter; 

//Det är lättare också om man har några kompisar vars barn inte har så lätt för sig och så där. 

Då kan man berätta lite om materialet och de kan låna cd’n och så//. Många kan ha dyslexi det 

finns ju också mildare former, även vi vuxna som är lite äldre kan ju ha, att man har svårt med 

att skriva och stava, särskilt när det blir långa ord. (Förälder A1) 

Båda föräldrarespondenterna i kommun A berättar om en förändrad syn på sina barns 
läs- och skrivutveckling. De redogör för olika sätt att arbeta språkutvecklande hemma 
och är både mer uppmärksamma på barnens utveckling och på hur mycket tid och 
engagemang de själva lägger ner;  

Vi jobbade //inte lika mycket hemma med X men sedan det här materialet kom så sitter vi mera 

och// läser med Y än vad vi gjorde med X. Det gör vi. (Förälder A1) 

//P har lånat en sån här ljudbok på biblioteket och först lyssnat på den// sedan har hon lånat 

samma bok och läst den igen. Så gjorde hon i början. Och det har funkat för då visste hon ju 

vad den handlar om det går också// fortare att läsa. (Förälder A2) 

Sen tycker jag apropå ingenting att det är ett väldigt bra namn det där. För innan man tog del 

av det där materialet tänkte man ju inte på det som en kod. Men sen tänker man att för barnen 

är det ju som grekiska, innan dom kan läsa sig till det och förstå någonting. Så det är ju rätt 

smart liksom, lite kul det, titeln på materialet. (Förälder A1) 

Föräldrarespondent A2 berättar om hur hon hanterat sin dotters frustration över att inte 
kunna läsa. Hon har nu lagt ned mer tid på att förklara och träna för att hjälpa sin dotter 
på vägen; 

Men du måste ta i DIN takt och det kommer, //då har hon blivit mer och mer motiverad. Vi har 

försökt och läst och till slut så ja då har hon ju knäckt den där koden, hon fixar det där nu. Ja 

det måste vara lite en kamp det där, att börja läsa. När man väl knäcker den där koden då läser 

man överallt//, det blir läsning hela tiden. Frukosten tar jättelång tid för man ska läsa på 

flingpaketen och mjölkpaketen och det är yogurten och allt. Och kommer man med en tröja 

med tryck så ska hon läsa där också. (Förälder A2) 

Eftersom föräldrarespondenterna i kommun B inte har satt sig in i materialet mer än den 
korta introduktion de fick på det första föräldramötet så kan de inte berätta om någon 
nyvunnen kunskap eller förändrad pedagogik i hemmen. Men de är positiva till 
materialet och att det finns tillgängligt för dem som behöver; 

(…) och sen har man inget behov av det men jag tycker att det är bra, det är liksom alltid bra 

med mycket information. (Förälder B1) 
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6.1.4 Samarbete och attityder 

Lärarrespondenterna i kommun A poängterar materialets värde i samarbetet med 
föräldrar till barn med läs- och skrivsvårigheter. Lärare A1 beskriver hur materialet 
fungerat som ett positivt verktyg i ett sådant fall; 

Jag har ett par elever med ganska stora svårigheter. Och i det ena fallet så har, där har 

föräldrarna varit vaksamma sen förskolan eftersom de båda är dyslektiker, både mamma och 

pappa.  De har bett att vi ska vara vaksamma och hålla utkik på vad killen kan, de är väldigt 

känsliga. De har tyckt att materialet var mycket bra. (Lärare A1) 

Eftersom lärare A2 inte har något barn med speciella läs- och skrivsvårigheter i sin klass 
har hon inte upplevt några konkreta behov av materialet. Däremot planerar hon att göra 
en allmän uppföljning vid nästa föräldramöte så att föräldrarna kan diskutera och ställa 
frågor; 

Nej jag har inte märkt någon skillnad (i föräldrakontakten), vi har jättebra samarbete med 

föräldrarna men vad man //kan tänka sig är att man vid nästa föräldramöte skulle ta upp hur de 

har upplevt materialet//. Det kanske kan komma frågor som inte kommer när man ses i 

korridoren. (Lärare A2) 

Lärarrespondenterna i kommun B tar också upp hur föräldrakontakten blir större när 
barn har läs- och skrivsvårigheter. Lärare B1 berättar att hon i sin klass har en elev med 
stora svårigheter och att hon ser ett stort värde i ett samarbete med elevföräldrarna för 
att komma till rätta med problemen: 

(…) ja, för det är jätteviktigt att det är bra samarbete med föräldrarna just när man hamnar i en 

sån här situation. (Lärare B1) 

Hon tycker även att det är bra om föräldrarna på utvecklingssamtalen berättar om det 
finns några funderingar kring deras barns läs- och skrivinlärning, exempelvis om det 
finns dyslexi i familjen; 

Där får man ju vara lite uppmärksam, det är jättebra att de talar om det på utvecklingssamtalen, 

då antecknar man och sen får man hålla ett extra observant öga. (Lärare B1) 

En av lärare B2s elever har dyslexi i familjen och föräldrarna har informerat om detta, 
hon uppfattade dem ändå inte som särskilt bekymrade; 

(…) De har mer berättat, att det finns i familjen. Men den mamman verkade inte alls bekymrad 

över sitt barn. (Lärare B2) 

Lärarrespondenterna i kommun B ser inte Kod-Knäckarnas material som ett fungerande 
hjälpmedel i föräldrakontakten. De anser att det är lärarens/skolans uppgift att se och 
hantera läs- och skrivsvårigheter; 

(…) vi kände att det här med föräldrarna behöver man inte ta in, utan att det räcker med att 

man informerar på föräldramötet vad man kommer göra under året. //Sen är det jag som ser 

om det är något problem// eller så. (Lärare B1) 

Ja det är en del frågor kring läsningen och skrivningen, men inte //så mycket om svårigheter. 

Man säger ju inte så som förälder, dom använder ju inte dom orden. De kanske undrar vad 

som är normalt, varför det går lite knaggligt eller om deras barn läser lite långsamt//. Hur ska 

jag göra för att han ska läsa mer? Det är ju inte som att dom kommer och pratar om dyslexi, 
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det tar man ju inte i sin mun. Man pratar ju runt det, dom är ju inte riktigt inne i det tänket. 

(Lärare B2) 

På den direkta frågan om ifall kommunikationen med föräldrarna är svår svarar samma 
lärare nekande. Hon hänvisar till en homogen socioekonomisk bakgrund och ett 
gemensamt språk;  

Nej, någonstans tänker jag att folk,  //vi har samma språk här. Det är ett jämnt 

upptagningsområde, alla är ungefär från samma socioekonomiska bakgrund, där man har 

samma språk. Om man pratar om läsning tycker jag mera att man fokusera på om barnet läser 

tjocka böcker men har inte betoningen, man går in för sådana vanliga termer för att beskriva 

vad läsning är. Så nej, det känns inte som det är så svårt att prata om. Alla talar samma språk 

här ändå//. (Lärare B1)  

På frågan om Kod-Knäckarnas material lett till ett ökat samarbete med hemmen visar 
enkätundersökningens resultat (se figur 9) en negativ tendens i kommun B, 48% talar 
om en liten effekt. I kommun A är svaren mera jämnt fördelade. Återigen finns ingen 
signifikant skillnad.  
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Fig. 9. Huruvida materialet lett till ett ökat samarbete med hemmen vid läs- och 
skrivsvårigheter i båda kommunerna. (Enkätfråga 22. n= 83% respektive 79%)

Kommun A

Kommun B  

Lärarrespondenterna i kommun A beskriver hur några lärarkollegor vid introduktionen 
av Kod-Knäckarmaterialet visat oro över hur föräldrarna ska komma att reagera på det. 
De befarade att mottagandet kanske inte skulle bli alltigenom positivt;  

Några hade lite farhågor när de såg cd´n, och tänkte att //föräldrarna skulle reagera och undra, 

// vad ska vi göra helt plötsligt med våra barn, ska vi vara lärare åt våra barn hemma? (Lärare 

A1) 

Båda lärarrespondenterna i kommun B uttrycker också denna oro; 

Ja, vi var faktiskt oroliga att //materialet skulle oroa och att flera föräldrar skulle reagera. För det 

pratade vi om efter kursen//, att hur ska det här gå nu liksom, tänk om alla bara attackerar en 

och mailar. Det skulle bli som att ingen har ett normalt barn, alla har barn med läs- och 

skrivsvårigheter. (Lärare B2) 

Lärarna i kommun B talar bara om vikten av föräldrasamarbete vid problem och vill inte 
oroa föräldrarna i onödan. Våra lärarrespondenter i kommun A talar varmt och positivt 
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om samarbete med barnens föräldrar. Lärare A1 kommenterar exempelvis 
föräldraengagemanget i positiva ordalag, hon talar om vakna och vaksamma föräldrar; 

Vi har väldigt vakna föräldrar här. Jag har ett par elever med ganska stora svårigheter. Och i 

det ena fallet så har föräldrarna varit vaksamma sen förskolan. (Lärare A1) 

En av lärarrespondenterna i kommun A ser hur materialet kan användas för att 
entusiasmera föräldrarna i arbetet kring barnens språkutveckling; 

Det svåraste man har som lärare är att entusiasmera föräldrarna ( … ) det är jättesvårt som 

lärare för att hur man än gör så känner man att de ser upp till en på något sätt, man känner att 

man trampar in i någonting. Som lärare borde man efter många år ha insett att detta är ett svårt 

jobb och att detta material är bra. (Lärare A2) 

Resultaten från Kod-Knäckarnas enkätundersökning (se figur 10) på frågan om 
materialet har hjälpt till i kontakten med hemmen visar inte på några signifikanta 
skillnader. Tendenserna är dock negativa, över 50% i båda kommunerna redogör för en 
liten effekt.  
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Fig. 10. Lärares uppfattning om huruvida materialet hjälpt till i kontakten med hemmen. 
(Enkätfråga 23. n= 85% respektive 86%)

Kommun A 

Kommun B 

Lärarrespondenterna i kommun A poängterar vikten av att föräldrarna arbetar 
språkutvecklande i hemmen med sina barn. De uppskattar materialets tips och råd kring 
detta och hoppas att föräldrarna kommer att utveckla dessa aktiviteter efter att ha tagit 
del av materialet; 

Men det poängterar ju materialet, (…)att du är viktig som förälder om du bara kan läsa högt. 

(Lärare A2) 

Kontakten mellan hem och skola består i båda kommunerna av ett föräldramöte samt ett 
utvecklingssamtal per termin. Båda föräldrarespondenterna i kommun A är nöjda och 
beskriver en god kontakt med skolan. De känner sig trygga i möjligheten att få 
ytterligare kontakt om så skulle behövas, en av dem uttrycker; 

(…) man behöver inte känna sig dum eller tjatig när man hör av sig om man har fråga eller inte 

förstår någonting. För ibland kan det ju vara så att man känner att det kan jag ju inte fråga eller 

så. Men här är det är aldrig någon fara, det är bara att fråga.  (Förälder A2) 
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Föräldrarna i kommun B uttrycker istället ett behov av mera kontakt och samtal med 
skolan och lärarna; 

Jo nu är kontakten mindre (än på förskolan) men det är mera för att barnen samlas ute på 

gården varje morgon. Man lämnar dem där och så hinner man inte prata med fröken. Ibland är 

det ju bara småsaker man bara vill kolla av och det har liksom försvunnit. Det var ju annorlunda 

på förskolan då pratade man varje dag nästan en liten stund. Nu har man ingen koll känns det 

som ibland.(Förälder B2)  

Kanske skulle det behövas lite fler möten, två per år är ju inte särskilt mycket. Man vill gärna ha 

direkt feedback från läraren på vad som händer och hur det går och så. (Förälder B2) 

På den direkta frågan om förälderrespondent B1 skulle vilja ha mer information från 
skolan svarar hon;  

Ja, absolut, man vet liksom inte vad de egentligen gör i skolan. (…) Det känns som om det är 

en massa andra grejer än inlärningsgrejer. (…) man vet inte riktigt, man vet inte hur lektionerna 

går till eller så, för när man själv gick i skolan var det ju strängare än vad det är nu. (Förälder 

B1) 

Samma förälder kommenterar också hur många föräldrar visar missnöje med skolan och 
vädrar detta på föräldramötena; 

I sådana här kommuner kan det bli att folk ligger på (…) att alla ska klaga hela tiden. På 

föräldramötet ska alla klaga på allt hela tiden, men det känns som att om barnen är nöjda så 

tycker jag inte att man behöver klaga egentligen. Man kan ju inte vara jättenöjd med varenda 

liten detalj men det är mer om man märker att nu är det något som inte fungerar alls. För det 

blir så jobbigt när det är många som ska klaga.  (Förälder B1) 

I båda kommunerna sker kommunikationen annars främst genom veckobrev och 
informationsblad. I kommun A får även föräldrarna vid det första föräldramötet 
informationspapper med allmänna tips och råd kring hur man kan arbeta 
språkstimulerande i hemmet.  

På den direkta frågan om samarbetet med skolan ser annorlunda ut efter introduktionen 
av Kod-Knäckarnas material svarar en förälder i kommun A att det gör det; 

Vi delar mera på ansvaret (med skolan) nu jämfört med förut, det gör vi. (Förälder A1) 

Båda föräldrarespondenterna i kommun A beskriver ett mera aktivt deltagande i sina 
barns språkutveckling efter att de tagit del av Kod-Knäckarnas material. Gällande 
ansvar menar de båda att en viss del bör tas av hemmet och föräldern; 

Men vi försöker så gott det går att uppmuntra. Jag tycker att det är lärarnas ansvar, men det är 

också vi som föräldrar. Vi måste också ta vårat ansvar och jag kan ibland känna att man är 

dålig på det för att man hinner inte och det är så mycket annat liksom. (Förälder A1) 

Ingen av föräldrarna i kommun B berättar om några förändringar gällande 
språkutvecklande arbetssätt i hemmen eller i ansvarsfördelningen mellan hem och skola. 
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7 Diskussion 

Utgångspunkten för vår studie har varit att titta på hur Kod-Knäckarnas material 
fungerat i praktiken. Materialets grundtanke är att ge föräldrar en ökad kunskap 
kring läs- och skrivsvårigheter samt att underlätta samarbetet mellan hem och 
skola i dessa frågor. Målet är att i tid uppmärksamma och på rätt sätt hjälpa varje 
elev som visar tendenser på läs- och skrivsvårigheter. I vår resultatdiskussion 
kommer vi att utgå från de frågeställningar som legat till grund för vår studie och 
beskriva hur två olika scenarion blivit tydliga. Ett där materialet gett positiva 
effekter samt uppnått sitt syfte och ett där motsatsen uppvisas.  

Våra frågeställningar var; 

 

Upplever respondenterna att materialet gett dem ny information, har det 
inneburit förändrade arbetssätt/pedagogik i hem som skola? 

Våra lärarrespondenter menar att materialet inte har resulterat i några stora skillnader 
för deras arbete. De har inte sett det som en fortbildning för ökad kunskap kring läs- och 
skrivsvårigheter och redogör heller inte för någon förändrad pedagogik. De föräldrar 
som har tagit del av Kod-Knäckarnas material berättar däremot om ny kunskap och en 
förändrad inställning till läs- och skrivutveckling. För vidare diskussion se avsnitt 7.2.2.  

 

Fungerar materialet som ett värdeneutralt hjälpmedel i dialogen mellan lärare 
och föräldrar, har förtroende och attityder påverkats? 

I det fall där ett positivt scenario kring materialet uppstått kan det ses som ett väl 
fungerande hjälpmedel i dialogen mellan hem och skola. När föräldrar får större insikt i 
frågor rörande läs- och skrivutveckling kan de också tala med lärarna på ett nytt sätt. I 
detta fall talar respondenterna om varandra i positiva ordalag och ser ett värde i ett 
gemensamt utbyte. I det fall där ett mera negativt scenario uppstått har dialogen inte 
påverkats av materialet, från lärarnas sida verkar det heller inte finnas någon önskan om 
detta. Föräldrarna efterfrågar däremot en större kontakt mellan hem och skola. För 
vidare diskussion se avsnitt 7.2.3.  

 

Visar de båda fallen på likheter/skillnader i uppfattningar kring materialet? 

De båda fallen visar stora skillnader i uppfattningarna kring materialet, både hos lärare 
och föräldrar. Att dessa skillnader finns hos föräldrarna beror på lärarnas inställning till 
materialet och hur det introducerades på skolan. När vi jämför svaren från våra 
intervjuer med de från enkätundersökningen tänker vi oss att de inte behöver vara 
representativa för kommunerna utan snarare kan representera skilda fall som kan uppstå. 
Dessa olika scenarion kan till stor del bero på lärarnas individuella engagemang och 
inställning. För vidare diskussion se avsnitt 7.3.  
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7.1 Två olika kommuner 
De kommunerna vi undersökt skiljer sig på många sätt. Den korrelation mellan 
socioekonomiska förhållanden och skolframgångar som bland annat Skolverkets rapport 
(2007:303) redovisar blir tydlig när man jämför statistik kommunerna emellan. Det 
finns ett tydligt samband mellan föräldrars utbildningsnivå och elevers skolframgångar 
(se avsnitt 5.4).  

Trots dessa skillnader ser vi många likheter i våra båda fall. Skolorna påminner om 
varandra, de använder sig av samma läromedel och diagnosmaterial. Våra 
lärarrespondenter redogör för liknande rutiner kring hur den specialpedagogiska 
kompetensen planeras och används på skolorna. Fallens båda klassrumsmiljöer liknar 
varandra ifråga om möblering och material, lärarna berättar också om liknande 
språkutvecklande arbetssätt (se avsnitt 6.1.1.3).  

Våra lärarrespondenter är alla kvinnor, några i början av sin yrkeskarriär och några i 
slutet. I kommun A är våra lärarrespondenter i 60 årsåldern medan de i kommun B är 
mellan 30–40 år gamla. De har därför olika utbildning och yrkeserfarenhet. (se avsnitt 
6.1.1.2) 

7.2 Materialets effekter 

7.2.1 Paketering och distribution 

Distribueringen av Kod-Knäckarnas material har sett olika ut i våra båda kommuner 
trots att man i båda fallen hade bestämt samma tillvägagångssätt för skolan. I kommun 
A har lärarrespondenterna noggrant gått igenom broschyren och cd-skivan tillsammans 
med föräldrarna, och sedan delat ut det till alla i hand. De som ej var närvarande har fått 
materialet vid senare tillfälle, även åk 2 föräldrarna blev inbjudna till föräldramötet och 
har därför också fått ta del av informationen i materialet. Våra lärarrespondenter i 
kommun B har valt ett annat tillvägagångssätt än det man bestämt gemensamt på 
skolan. De har istället kort berättat om materialet och dess syfte varpå föräldrarna själva 
fått välja om de ytterligare velat sätta sig in i det. (se avsnitt 6.1.2) 

Denna skillnad i distributionen skulle kunna bero på lärarnas inställning till materialet. I 
kommun B var lärarrespondenterna redan under fortbildningsdagen oroliga för hur 
föräldrarna skulle uppfatta och reagera på det. Detta skulle kunna lett till en negativ 
inställning eller attityd. Lärarrespondenterna i kommun A verkar däremot ha en 
alltigenom positiv inställning, de verkar inte ha delat denna oro. Det faktum att de så 
noggrant såg till att alla föräldrar, inklusive de från åk 2, verkligen fick materialet i 
handen tyder på att de ser det som viktigt och värdefullt. (se avsnitt 6.1.2) 

Kod-Knäckarnas enkätundersökning visar att 60% i kommun A respektive 74% i 
kommun B säger sig ha tittat igenom någon del eller hela materialet tillsammans med 
föräldrarna (se figur 5a och b). De olika tillvägagångssätt våra lärarrespondenter valt 
visar dock att denna gemensamma introduktion kan se väldigt olika ut.  

Ingen av våra föräldrarespondenter har tittat vidare på Kod-Knäckarnas material 
hemma, eftersom de inte upplever att deras barn har problem med sin läs- och 
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skrivutveckling. De är dock positiva till materialet och att det delats ut till samtliga 
föräldrar. (se avsnitt 6.1.2) Våra föräldrarespondenter är olika insatta i materialet och 
dess innehåll, detta beror på de skillnader i distributionen som våra fall uppvisar. 
Materialets eventuella effekter blir alltså beroende av lärarens inställning och på vilket 
sätt de väljer att presentera det. 

Paketering och utformning kommenteras positivt av alla respondenter i kommun A. De 
kallar det lättillgängligt och tydligt. Ingen av respondenterna i kommun B kommenterar 
paketeringen, dock tycker lärarna att det är onödigt och kostsamt att alla föräldrar ska få 
ett eget exemplar av materialet (se avsnitt 6.1.2).   

I enkätundersökningen är samtliga lärare mycket positiva till Kod-Knäckrnas material, 
endast en person i varje kommun är negativa till att fortsätta med materialet. 38% i 
kommun A respektive 56% i kommun B är positiva till att fortsätta med hela Kod-
Knäckarnas material (se figur 6a och b), resterande personer har markerat intresse för 
valda delar av materialet. Båda våra lärarrespondenter i kommun A är mycket positiva 
till materialet medan båda i kommun B har en negativ inställning. Alla fyra 
föräldrarespondenter tycker att materialet är bra och att det aldrig kan finnas för mycket 
information. Men de är samstämmiga kring att det kanske främst är föräldrar till barn 
med problem som gagnar från det (se avsnitt 6.1.2).  

7.2.2 Ny kunskap   

I dagens snabba och textburna samhälle blir det medborgarkörkort som bland annat 
Myberg (2007) diskuterar allt viktigare. En språklig kompetens är idag mycket mer 
omfattande och komplex jämfört med tidigare. Skolans uppdrag att ge alla individer 
tillgång till ett språk (Lpo 94, Lpfö 98) blir därmed allt svårare. Högre krav på 
läsförståelse och bakomliggande kognitiv utveckling innebär att allt fler halkar efter. 
Kod-Knäckarnas material skulle kunna vara ett hjälpmedel för lärarna i arbetet med att i 
tid upptäcka se och på rätt sätt hjälpa de som har svårigheter. 

Inga av våra lärarrespondenter menar att materialet inneburit några större 
kunskapsförändringar (se avsnitt 6.1.3). De har inte sett det som fortbildning för ökad 
kunskap rörande läs- och skrivsvårigheter, vilket kan kopplas till att materialet 
huvudsakligen syftar till att utveckla föräldrarnas kunskap och inte lärarnas. Den del av 
Kod-Knäckarnas material som eventuellt skulle ha kunnat innebära ny teori och praktik 
är ”God läsutveckling”. Men i båda våra fall använde man och var redan insatta i detta 
diagnosmaterial före projektet påbörjades. Alla våra fyra lärarrespondenter talar 
däremot om att utbildningsdagen och diskussionerna omkring materialet fungerat som 
ett värdefullt återknytande till läs- och skrivinlärningspedagogiken i åk 1. Lärarna i 
kommun B menar dock att materialet egentligen inte behövs för dessa diskussioner utan 
att skolan skulle kunna organisera detta på egen hand (se avsnitt 6.1.3). 

Trots att endast 38% i kommun A och 56% i kommun B är intresserade av att fortsätta 
med hela Kod-Knäckarnas material (se figur 6a och b) så svarar drygt hälften av lärarna 
i kommun A och en tredjedel av lärarna i kommun B positivt på enkätfrågan (se figur 7) 
om material ökat deras förståelse för elever med läs- och skrivsvårigheter. På denna 
fråga är tendensen i kommun A alltså aningen mer positiv än i kommun B. Så även på 
frågan om huruvida materialet hjälpt vid identifiering av barn med läs- och 
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skrivsvårigheter. I kommun A svarar lärarna förhållandevis positivt (se figur 8) medan 
tyngdpunkten i kommun B ligger på den negativa delen av skalan. Dessa resultat är 
motsägelsefulla, lärarna i kommun A tenderar att vara mer positiva till materialets 
effekter men de är mindre intresserade av att fortsätta med det jämfört med kommun B.  

Att kommun A i större utsträckning är positiv i dessa frågor skulle kunna bero på att de 
enligt statistiken (se avsnitt 6.1.3) har ett större behov än kommun B av hjälp till 
förbättrade skolresultat. Det skulle också kunna vara ett resultat av att det i kommun A 
redan pågår projekt kring läs- och skrivutveckling och att pedagogerna därför är öppna 
för nya idéer och tankar.  

Forskning visar på vikten av kunniga pedagoger med bred praktisk metodkompetens 
och teoretisk förståelse inom läs- och skrivområdet (Høien & Lundberg, 2006; Lange & 
Myrberg, 2006; Snow, Burns & Griffin, 1998). Kod-Knäckarnas enkätundersökning (se 
figur 6a och b) visar att det finns stora önskemål (över 70% i båda kommunerna) om 
fortbildning i läs- och skrivutveckling, bland lärare i båda kommunerna. Att detta behov 
kvarstår skulle kunna tyda på att Kod-Knäckarprojektet inte tillräckligt tillgodosett 
lärarnas önskemål i detta avseende. Lärarnas behov av ytterligare kunskap i läs- och 
skrivutveckling kan bero på de ökande krav som bland annat Snow, Burns & Griffin 
(1998) menar att samhället idag ställer. En annan orsak skulle kunna vara att utrymmet 
för läs och skrivpedagogik i de olika lärarutbildningarna har varierat (Myrberg, 
föreläsning 5/9-2007) kunskapen hos lärare från olika platser och som utbildats vid 
olika tillfällen skiljer sig därmed åt.  

Våra lärarrespondenter redovisar olika inställningar till tidiga insatser vid läs- och 
skrivproblematik. Lärarna i kommun A poängterar vid flertalet tillfällen vikten av tidiga 
åtgärder vilket stämmer överens med vad aktuell forskning säger (Adams, 1990; von 
Euler, 1995; Høien & Lunberg, 2006: Myrberg, 2003; Ramus, 2005 ) liksom med Kod-
Knäckarnas budskap. Lärarna i kommun B talar istället om skolmognad och en ”vänta 
och se - mentalitet”. Trots dessa skillnader är skolresultaten bättre i kommun B än i 
kommun A, (se avsnitt 5.4). Vilket skulle kunna bero på de olika spiraler som skilda 
socioekonomiska förhållanden kan orsaka ( Bus, 2001; Bird, 2007; Snow, Burns & 
Griffin, 1998; Verhoven, 2001) 

Våra föräldrarespondenter har inte tagit del av materialet utöver vad som sades på 
respektive föräldramöte. Föräldrarna i kommun A berättar trots detta om mycket ny 
kunskap men också om en förändrad pedagogik i hemmen. De har nått en ökad 
förståelse för sina barns läs- och skrivutveckling. Forskning lyfter fram (Hepworth 
Berger, 2000; Bird, 2007; Snow, Burns & Griffin, 1998) hur förhållande till språket 
reproduceras från generation till generation. Föräldrarna måste ses som viktiga 
förebilder. Föräldrarna i kommun A visar på en ny medvetenhet kring detta. Kanske 
kommer de därmed att reproducera ett annat förhållande till språket? Eftersom 
föräldrarna i kommun B inte tala tagit del av Kod-Knäckarnas material kan de inte tala 
om någon ny kunskap eller ökad förståelse. De visar heller inte så stor insikt i sina barns 
läsutveckling utan är mest förvånade över att de plötsligt lärt sig läsa (se avsnitt 6.1.3). 
Denna skillnad måste bero på hur lärarna introducerade materialet på det första 
föräldramötet. Alla våra fyra föräldrarespondenter tycker att det är bra med information 
och en positiv effekt blir att föräldrarna vet om att detta material finns tillgängligt på 
skolan om man skulle behöva hjälp (se avsnitt 6.1.3). 
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Ingen av våra lärarrespondenter talar om någon förändrad pedagogik som skulle kunna 
vara en effekt av materialet. Det gör däremot två av föräldrarespondenterna, en från 
varje kommun (se avsnitt 6.1.3). Kan det vara så att lärarna inte själva ser vilka effekter 
materialet gett?  

7.2.3 Samarbete och attityder 

Det finns enligt forskning ett starkt samband mellan språkmiljö och socioekonomisk 
status, föräldrars utbildningsnivå är en viktig faktor som påverkar elevernas skolresultat 
(Adams, 1990; Snow, Burns & Griffin, 1998; Verhoven, 2001;). Hemmets attityd till 
språk, både det talade och det skrivna, överförs alltså från generation till generation. 
Därför borde det ligga i skolans intresse att hjälpa föräldrar till ökad förståelse i dessa 
frågor vilket också är ett uttalat mål i läroplanen (Lpo 94). Kod-Knäckarprojektets 
huvudsyfte är att främja och förbättra samarbetet mellan hem och skola. 

I Kod-Knäckarnas enkätundersökning (se figur 8). ställs frågor rörande materialets 
effekter på samarbete mellan hem och skola. Resultaten visar att 52% av lärarna i 
kommun A respektive 56% i kommun B tycker att materialet haft liten inverkan på 
kontakten med hemmen. Lärarnas svar i kommun A på frågan (se figur 9) om materialet 
lett till ett ökat samarbete visar på en jämn fördelning, 1/3 av lärarna är alltså positiva. 
Medan svaren i kommun B vittnar om en liten inverkan. Enkätundersökningens svar på 
huruvida materialet fungerat som ett medel för samverkan vittnar alltså om en liten 
påverkanseffekt.  

Våra lärarrespondenter talar om samarbete som viktigt när en elev har svårigheter med 
läs- och skrivutvecklingen (se avsnitt 6.1.4), denna bedömning kan dock bli godtycklig 
och individuell när den baseras på lärarens kunskaper, åsikter och referenser menar vi. 
Andersson (2004) talar om att samarbetet med föräldrarna blir extra viktigt när eleverna 
har någon form av problematik. Lärarrespondenterna i kommun A är mycket positiva 
till samarbete med föräldrarna generellt, de talar om ”vakna” och ”vaksamma” 
föräldrar. Lärarrespondenterna i kommun B är istället negativa till materialet och är 
bekymrade huruvida det ska oroa föräldrarna i onödan. De anser att elevernas 
läsutveckling ligger inom deras profession och ansvar. När problem uppstår ser de det 
också som sitt ansvar att ta kontakt med föräldrarna och eventuellt be om hjälp med 
läxläsning och annat. I kommun B har lärarna inte samma positiva inställning till 
samarbete som lärarrespondenterna i kommun A (se avsnitt 6.1.4). Det märks en tydlig 
skillnad i attityd kommunerna emellan. Fredriksson (1995) lyfter fram att läraren bär 
huvudansvaret för föräldrasamarbetet, vilket även framgår i läroplanen (Lpo 04). 

Lärarna i kommun A tycker att materialet är ett bra hjälpmedel för och i kontakten med 
föräldrar, men också i samarbetet inom skolan och vill att alla pedagoger på skolan ska 
få ta del av det. De ser det som ett verktyg och hjälpmedel för diskussioner om 
resursfördelning och ansvarsfördelning, materialet blir ett nytt hjälpmedel för dem att 
använda inom det redan existerande arbetet. Materialet har alltså fungerat i flera olika 
dimensioner (se avsnitt 6.1.4). Geijer (2003) diskuterar det svåra samarbetet mellan 
olika professioner som alltid uppstår vid problematik av något slag. I kommun A har 
lärarrespondenterna hittat ett verktyg för detta. 
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Föräldrarnas attityd till samarbete är olika i de båda kommunerna. I kommun A är 
föräldrarna glada för tips och råd och verkar lita till fullo på barnens lärare. Kommun B 
är istället kritiska och ifrågasättande till skolan (se avsnitt 6.1.4). Här exemplifieras två 
olika spiraler kring attityder och samarbete en positiv och en negativ. Detta skulle 
kunna bero på kommunernas olika socioekonomiska förhållanden, en lärarexamen i 
kommun A har högre status än i kommun B där föräldrarnas utbildningsnivå överstiger 
den. Det skulle också kunna bero på lärarnas skillnad vad gäller ålder och 
yrkeserfarenhet. 

Utifrån våra intervjuer blir två olika scenarion tydliga. Materialet har gett positiva 
effekter och uppnått sitt syfte i kommun A men inte i kommun B. I jämförelser med 
enkätresultaten kan andra tendenser skönjas. Många är positiva till materialet, men 
många tycker också att det är onödigt. Om de positiva resultat som våra 
föräldrarespondenter i kommun A redogör för kan uppnås så måste det ses som goda 
effekter av materialet.  

Dessa effekter handlar till stor del om föräldrarna, det är förhoppningsvis där det kan ge 
en bestående förändring. Därför blir lärarnas inställning till materialet samt hur de väljer 
att presentera det för föräldrarna mycket viktig. I det följande kommer vi att resonera 
kring vilka de bakomliggande orsakerna kan vara till varför våra lärarrespondenter har 
så olika attityd till materialet.  

7.3 Ansvar och rollfördelning 
Som tidigare presenterats (se avsnitt 5.4) skiljer sig de kommuner vi besökt mycket. 
Men samma styrdokument och förordningar gäller för de båda skolorna, den faktiska 
skolmiljön och arbetssätten är väldigt lika ( se avsnitt 6.1.1). Man använder till och med 
samma läromedel och diagnosmaterial. Trots detta uppvisade lärarrespondenterna i de 
båda kommunerna skilda attityder gentemot materialet och dess syfte. Deras åsikter 
varierade både gällande tidiga insatser kring läs- och skrivsvårigheter och kring 
föräldrasamarbete (se avsnitt 6.1.3 och 6.1.4). 

Kan dessa skillnader bero på att man i kommun A har ett öppnare sinne än i kommun 
B? Det bedrivs ett antal projekt i kommun A rörande ökad språklig kompetens hos 
eleverna. Inom dessa försöker man tillvarata befintlig kompetens samt fortbilda berörd 
personal. Kommun B redovisar inga liknande projekt. Detta skulle eventuellt innebära 
att man i kommun A sedan tidigare är mera öppen och villig att ta hjälp av nya redskap, 
såsom Kod-Knäckarnas material.  

Tidigare redovisad forskning (Behrman, 2004; Snow, Burns & Griffin, 1998; Verhoven, 
2001) visar på att det finns ett starkt samband mellan föräldrars utbildningsnivå, 
socioekonomisk status och elevers skolframgångar. Ett öppnare sinne i kommun A 
skulle också kunna bero på att man aktivt försöker förbättra kommunens skolresultat. 
Som redovisat placerar sig kommunen under rikssnittet (se avsnitt). Eftersom kommun 
B inte har dessa problem så kanske man inte tycker sig behöva liknande projekt, man 
klarar sig ändå. Arfwedson, Goldstein & Lundman (1979) diskuterar hur lärarens 
arbetssituation präglas av kontextfaktorer utom och inom skolans ram; 
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Mycket av det som präglar lärarens arbetssituation i klassrummet kan därför återföras på 

kontextfaktorer utanför skolans ram. (Arfwedson, Goldstein & Lundman, 1979, s19) 

Skarp-projektet diskuterar hur skilda koder råder på skolor, och hur dessa befinner sig i 
ett ständigt sampel med olika faktorer (Arfwedson & Lundman, 1984). De talar om 
anpassning till yttre kontext, inre kontext och systemkontext. En skolas yttre kontext 
består till stor del av det vi tidigare diskuterat (se avsnitt 7). Arfwedson & Lundman 
(1984) lyfter också fram variabler som platsens historia och tradition utöver områdets 
socioekonomiska status. Skolans inre kontext påverkas av de yttre faktorerna men även 
av platsens skoltradition och vilka självuppfattningar skolledning och lärarkår inom 
skolan har. En hög läraromsättning innebär att andra skolkoder möter den redan 
existerande och påverkar den. En lärare från orten som fortsätter att arbeta på samma 
skola under hela sin yrkesverksamma tid kommer däremot att reproducera den kod som 
redan finns.  

Våra båda lärare i kommun A har lång erfarenhet av gemensamt arbete på samma skola. 
De borde vara väl förtrogna med arbetsplatsen och ortens koder. Vilket skulle kunna 
resultera i en stagnering i arbetet men även i en trygghet som innebär positiva attityder 
gentemot förändringar och nya infallsvinklar.  

Arfwedson & Lundman (1980) talar om lärarnas personliga kontext, vilken inte bara 
belyser ålder, kön, personlighet och psykiska status utan även påvisar läge inom eller 
utanför andra av samhällets strukturellt bestämda institutioner, kanske främst 
familjesituationen. En lärare i 35 årsåldern kan befinna sig mitt i ett energikrävande 
familjebildande medan en äldre lärare kanske har en annan familjesituation. Detta skulle 
också kunna vara en förklaring till våra lärarrespondenters olika attityder. 

Lärares individuella lärarkoder påverkas av deras ålder, lärarkoden kommer att vara 
förankrad i olika undervisningstraditioner beroende på längd och start (Arfwedson & 
Lundman 1980). Våra lärare har skilda utbildningar vilket skulle kunna vara en 
anledning till deras olikheter. En lång yrkeserfarenhet skulle även kunna påverka 
relationen till föräldrarna och huruvida man ser och tar tillvara på dem som en resurs. 
Våra lärarrespondenter i kommun A beskriver också hur de känner att föräldrarna ser 
upp till dem (se avsnitt 6.1.4). I en traditionell skolkod kan läraren ses ha en 
maktposition, som tjänsteman och representant för en offentlig institution och skyddad 
av den obligatoriska skolans lagar och förordningar. Föräldrarna kan i ljuset av detta 
hamna i underläge. Dagen skola med fria val kanske i och för sig ha öppnat för 
förändringar gällande detta.  

Båda lärarna i kommun B är yngre och mera oerfarna, därför kanske de inte vågar ställa 
krav eller komma med önskemål gentemot föräldrar. I kommun B är dessutom 
föräldragruppen resursstark och med hög utbildningsnivå, vilket skulle kunna förstärka 
denna osäkerhet. Våra olika föräldrarespondenter visar skilda attityder mot skolan och 
lärarna. I kommun A litar man på deras kompetens gällande barnens utveckling och 
man välkomnar tips och råd. Föräldrarna i kommun B är däremot ifrågasättande och 
kritiska till skolan, när de behöver hjälp vänder de sig till andra. Lärarnas 
handlingsutrymme och agerande påverkas alltså av många variabler från olika 
kontexter; 
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En lärarkod är då det tolknings och handlingsprinciper inklusive de attityder och normer av olika 

slag, som ligger till grund för en bestämd lärares handlingsval i olika skol- och 

undervisningssituationer. (Arfwedson & Lundman, 1980, s11) 

Numan (1999) diskuterar olika perspektiv på vad en god lärare är. Han lyfter fram hur 
samhällets förändrade krav innebär nya perspektiv på detta. En lärares arbete idag 
handlar inte bara om undervisning utan så mycket mer;  

En allt större del av en god lärares arbete skall ske som ett konstruktionsarbete utanför 

klassrummet och att det skall skapa goda miljöer för elevers lärande. (Numan, 1999, s42) 

Eftersom skolan är styrd av både stat och kommun blir läraryrket ständigt utsatt för 
förändringar. Reformer och krav på ideologisk omorientering är ständigt 
återkommande. Dessa variabler ingår i den systemkontext som beskrivs i SKARP-
projektet (Arfwedson & Lundman, 1984) och måste rimligen påverka läraren som 
person.  Ett ständigt förändrande av referensramar kan skapa en osäkerhet hos lärarna 
och göra dem skeptiska och mindre entusiastiska för förändringar.  

Numan (1999) lyfter fram hur det idag i större utsträckning än tidigare fokuseras på 
lärarens person snarare än skolan som organisation. Man talar om den ”reflekterande 
praktikern” och den ”professionella läraren”. Detta medför ett större personligt ansvar 
som läggs på läraren.   

Vår studie visar att lärarrespondenterna har olika inställningar och attityder till tidiga 
insatser vid läs- och skrivproblematik likväl som till samarbete med föräldrarna. Som 
ovan redovisat finns en mängd påverkansvariabler som styr skola, lärare och föräldrar. 
Mellan dem råder ett ständigt samspel och en inbördes påverkan. I våra 
fallbeskrivningar skiljer sig flera av dessa variabler och koder. Vilket skulle kunna 
förklara skillnaderna i lärar- och föräldrarespondenternas olika attityder gentemot Kod-
Knäckarnas material. 

7.4 Metodval 
Fallstudien som metod har gett en djupare insikt i den specifika situation som 
introduktionen av Kod-Knäckarnas material inneburit. Eftersom vårt intresse var att se 
och redogöra för personliga reflektioner och åsikter har metodvalet fungerat väl. Vi har 
även fått en ökad insikt i och om den mängd aspekter som samverkar omkring. Vi har 
på ett djupare plan blivit uppmärksamma på komplexiteten i samarbetet mellan hem och 
skola. 

Utifrån våra intervjuer blir två olika scenarion tydliga. För att skapa ytterligare en 
dimension i fallbeskrivningarna valde vi att använda oss av information från Kod-
Knäckarnas enkätundersökning. I jämförelser med dessa resultat kunde andra tendenser 
skönjas. De är dock mera översiktliga än intervjuerna som ger ett större djup. En studie 
enbart baserad på enkätresultat hade kunnat generera större tillförlitlighet i slutsatserna 
medan en intervjustudie påverkas av respondenternas subjektivitet. Utifrån våra 
fallbeskrivningar kan vi inte göra några generaliseringar men vi tycker oss ha kunnat 
redogöra för två mångfacetterade scenarion. 
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Vår studie har genomförts enligt grounded theory vilket inneburit att vi fortgående 
kodat och analyserat vårt material. Nya frågor har därför uppkommit vilket lett oss 
vidare i funderingar kring lärares olika roller och ansvar. För att försöka nå teoretisk 
mättnad har vi infört ny litteratur i slutdiskussionen. Denna analysmetod har hjälpt oss 
att lägga till ytterligare nyanser i våra fallbeskrivningar. 

7.5 Slutreflektion 
Våra intervjuer visar på två olika scenarion. Om de positiva resultat som våra 
föräldrarespondenter i kommun A redogör för kan uppnås så måste det ses som mycket 
goda effekter av Kod-Knäckarnas material, det har uppnått sitt syfte. Kommun B visar 
på motsatsen. I jämförelser med enkätresultaten kan andra tendenser skönjas.  

Skillnaderna mellan våra fall var utgångspunkten, de har förstärkts och kompletterats av 
nya variabler. Vi hamnade snabbt i reflektioner kring lärarens komplexa roll och hur 
lika men ändå olika två skolsituationer kan vara. Det är svåra frågor och det finns 
mycket lite vetenskaplig forskning kring dessa områden. Lärarens roll och arbetsplats är 
under ständig förändring. I dagens individualiserade samhälle fokuseras lärarens person, 
personligheten blir en värdefull kompetens. Denna studie har gett oss vidare perspektiv 
på komplexiteten inom framtida profession. 

SKARP-projektet som studerar förhållandet mellan skola och omvärld genomfördes 
under 70- och 80-talen.  Nyare forskning inom detta område är svår att hitta men 
behövs.  
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9 Bilagor  

Bilaga 1 - Projektplan  

15 maj 2007 

”Föräldrar – En resurs för sina barn” 

Ett projekt om läs- och skrivsvårigheter och dyslexi 

och vikten av tidiga insatser i grundskolan 

Introduktion 

Under läsåret 2004/05 genomförde Kod-Knäckarna, ideell förening, pilotprojektet 
”Föräldrar – en resurs för sina barn” i Vallentuna kommun, med stöd från Riksbankens 
Jubileumsfond. Projektet vände sig till alla föräldrar med barn i årskurs 1 (ca 370), samt 
alla lärare som undervisade dessa barn. I projektet erhöll föräldrar och lärare en 
broschyr och en cd med information om läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. 

Kod-Knäckarna arbetar nu, med ekonomiskt stöd från bland andra Riksbankens 
Jubileumsfond och Myndigheten för skolutveckling, tillsammans med 10 nya 
kommuner i ett utvidgat projekt under 2007/08. Projektet omfattar cirka 10 000 
föräldrar och 600 lärare till barn som börjar årskurs 1 hösten 2007. 

Projektets grundtanke är att underlätta mötet mellan föräldrar och lärare i arbetet med 
att tidigt uppmärksamma barn som visar tecken på läs- och skrivsvårigheter. 

Utbildningsmaterialet som projektet tillhandahåller ger bakgrunden till vad läs- och 
skrivsvårigheter är och vad föräldrar och lärare kan göra för att tillsammans hjälpa 
barnen. 

Föräldrar vill och kan ofta hjälp sina barn men saknar kunskap och ”smart” information 
anpassad just för dem. 

Kommuner som deltar i projektet 

Härnösand Huddinge 

Bollnäs  Strängnäs 

Solna  Eskilstuna 

Lidingö  Askersund 

Nacka  Arvika 

Referensgrupp för projektet 

Mats Myrberg, professor i specialpedagogik, Lärarhögskolan Stockholm 

Christina Hedman, logoped, Centrum för tvåspråkighet, Stockholms universitet 

Richard Wahlund, professor i företagsekonomi, Handelshögskolan Stockholm 
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Ingrid Bonde, generaldirektör, Finansinspektionen 

Forskningsbakgrund 

Projektet startades av Louise Belfrage och Suzanne Heimdal som båda har egna 
erfarenheter som föräldrar till barn med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. De ville 
bidra med ett brukarperspektiv och tog därför fram ”smart” information särskilt 
anpassad för föräldrar. Informationen och utbildningsmaterialet utgår från ledande 
forskningsteorier på området. 

 

Tidiga och riktade insatser, redan i årskurs 1, är nödvändiga för att förhindra läs- 
och skrivsvårigheter – en kunskap som sällan når ut till föräldrar i tid. 

 

Hög lärarkompetens är den enskilt viktigaste faktorn för framgång i skolan. En 
skicklig 

 

lärare använder flera olika metoder, och kan anpassa undervisningen efter varje 
barn. 

 

Föräldrarnas kompetens behöver höjas för att de ska kunna tillvarata sina barns 
intressen. 

Föräldrar står barnen närmast. Med rätt information och insikt är de en resurs för sina 
barn på både kort och lång sikt. Kunniga föräldrar ökar chanserna till ett gott samarbete 
med lärare kring barnens läs- och skrivutveckling. 

 

Barnens självkänsla och självförtroende förblir intakta när de vuxna runt barnet 
ser, förstår och agerar gemensamt. Barnets motivation kan då hållas uppe och 
fungera som en viktig motor genom hela grundskolan. Insikt, förståelse och ett 
gott samarbete mellan föräldrar och lärare blir helt avgörande för hur det går för 
en stor grupp barn. 

Fortbildning och utbildningsmaterial som kommunerna erhåller 

Kod-Knäckarna tillhandahåller ett utbildningspaket till alla föräldrar som har barn som 
börjar årskurs 1 hösten 2007. Utbildningspaketet består av: 

- ”Föräldrar – En resurs för sina barn”, informationsbroschyr (20 sidor) speciellt 
framtagen för föräldrar av Kod-Knäckarna, ideell förening, www.kodknackarna.se. 

- ”Föräldrar – En resurs för sina barn”, informations-cd (25 min) speciellt framtagen för 
föräldrar av Kod-Knäckarna, ideell förening, www.kodknackarna.se. Ger goda 
förutsättningar för en bra dialog mellan föräldrar och lärare. Kod-Knäckarna 
tillhandahåller ett utbildningspaket till alla lärare som undervisar i åk 1, samt ett 
referensexemplar till alla skolor. Utbildningspaketet består av: 

- ”Föräldrar – En resurs för sina barn”, informationsbroschyr (20 sidor) speciellt 
framtagen för föräldrar av Kod-Knäckarna, ideell förening, www.kodknackarna.se. 

- ”Föräldrar – En resurs för sina barn”, informations-cd (25 min) speciellt framtagen för 
föräldrar av Kod-Knäckarna, ideell förening, www.kodknackarna.se. Ger goda 
förutsättningar för en bra dialog mellan föräldrar och lärare. 

http://www.kodknackarna.se
http://www.kodknackarna.se
http://www.kodknackarna.se
http://www.kodknackarna.se
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- ”Smart start”, bok om det tidiga samarbetet mellan föräldrar och lärare som redovisar 
aktuell forskning, basfakta och ger praktiska råd. Andersson, B, Belfrage, L & Sjölund, 
E (2006). Natur och Kultur, Stockholm. 

- ”Tidigt fokus på läsutveckling”, fortbildningsmaterial för lärare på dvd, (60 min). 
Beskriver barns språkutveckling och hur man upptäcker och hjälper barn med läs- och 
skrivsvårigheter (bygger på en föreläsning av logoped Bodil Andersson). Framtagen av 
Kod-Knäckarna, ideell förening, www.kodknackarna.se. 

- ”God läsutveckling, Kartläggning och övningar”, bok med tillhörande 
studiehandledning som är ett redskap för den mycket tidiga läsutvecklingen. Lundberg, 
I & Herrlin, K (2005) Natur och Kultur. 

Kod-Knäckarna tillhandahåller även en fortbildningsdag för särskilt utvalda 
speciallärare från kommunerna genomförs i Stockholm av logoped Bodil Andersson. 
Fortbildningen utgår från ovanstående material. 

Projektgenomförande 

Våren 07 Projektet förankras inom kommunerna. 

1 juni 07 En fortbildningsdag för särskilt utvalda speciallärare från kommunerna 
genomförs i Stockholm av logoped Bodil Andersson. 

Hösten 07 En fortbildningsdag genomförs av kommunens utvalda speciallärare för 
skolledare och alla lärare i kommunen som undervisar åk 1. 

Hösten 07 Kod-Knäckarna tillhandahåller ett utbildningspaket till alla lärare som 
undervisar i åk 1, samt ett referensexemplar till alla skolor. 

Hösten 07 Kod-Knäckarna tillhandahåller ett utbildningspaket till alla föräldrar som har 
barn som börjar åk 1 hösten 2007. 

2007/08 Ytterligare förankring, samt uppföljning och utvärdering av projektet. 

Hjärtligt välkomna att kontakta oss för mer information! 

Louise Belfrage Lotti Fred 

Projektsamordnare Projektledare 

08-767 88 81, 070-562 36 12 018-51 33 93, 070-468 28 85 

Louise.belfrage@telia.com

 

Lotti.fred@gmail.com

 

http://www.kodknackarna.se
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Bilaga 2 - Intervjuguider 

Intervjuguide för lärare: 

Kan du berätta om hur ”Kod-Knäckarnas” material används och distribuerats på skolan? 

Kan du berätta vad materialet har inneburit för dig i ditt arbete? 

Hur har din kontakt med föräldrarna sett ut kring materialet?  

Hur tycker du att ansvarfördelningen mellan lärare och föräldrar bör se ut?  

Vilka positiva och negativa effekter medför detta material? 

Hur arbetar du språkutvecklande under första terminen? 

Hur skaffar du dig kunskap om enskilda barns läs- och skrivutveckling? 

Vad gör du om något barn visar svårigheter på läs och skrivområdet, hur ska man agera 
och när?  

Bakgrundsinformation  

Checklista för intervju med lärare: 

Materialet  

Är det ett fungerande koncept med föreläsningar och material? 

Hur har materialet mottagits på skolan? (fortbildning, nedlagd tid ?) 

Hur har distributionen till föräldrarna fungerat?  

Ny kunskap  

Vad har du läst om språk- och språkutveckling i din utbildning?  

Har detta material gett någon ny information? Isf ändrat arbetssätt? Ändrat 
kommunikationen mellan hem och skola? 

LUS, God läsutveckling, Språket lyfter? Hur diagnosticeras och när? 

Tidigare erfarenhet av LoS, dyslexi? 

Hur gör du i ditt arbete vid LoS? 

Informeras föräldrarna direkt, eller ”Vänta och se” mentalitet? 

Fanns ett behov av detta material eller liknande eller är det överflödigt? 

Samarbete 

Hur såg överlämningen ut från förskoleklassen? 

Hur ser samarbetet ut mellan föräldrar och lärare vid nystart? 

Pratar man om läsning och språkutveckling med föräldrarna? 

Hur ska föräldern vara för att vara en lagom förälder? 
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Vilket ansvar tycker ni föräldern ska ha/ta i dessa frågor (ska man hjälpas åt, ska skolan 
sköta)? 

Hur ska kontakten lärare/föräldrar se ut (räcker det med föräldramöten)? 

Fungerar materialet som en gemensam kunskapsplattform? Ger det ett gemensamt 
språk? 

Tror du att det här materialet kan ge en ökat förståelse och därmed ändra attityder kring 
LoS, så att ämne avdramatiseras? 

Har materialet påverkat dilogen mellan hem och skola? 

Intervjuguide för föräldrar: 

Hur har ni kommit i kontakt med kod-knäckarnas material? 

Kan du berätta vad materialet har inneburit för dig? 

Hur har din kontakt med lärarna sett ut kring materialet?  

Vilka positiva och negativa effekter medför detta material? 

Materialet ger många tips kring hur föräldrar kan arbeta hemma med läs och 
skrivutvecklingen, hur ser ni på skolans respektive föräldrars ansvar?  

Vet du hur man arbetar språkutvecklande på ditt barns skola? 

Har du funderat kring ditt barns läs- och skrivutveckling? Utveckla… 

Vad skulle du göra om ditt barn visade på svårigheter inom läs och skrivområdet? 

Bakgrundsinformation 

Checklista för intervju med föräldrar: 

Materialet  

Kommer ni ihåg detta material? 

Berätta om hur ni fick det och hur ni uppfattat det? 

Ny kunskap 

Tidigare erfarenhet av LoS, dyslexi? 

Har detta material gett någon ny information? I så fall ändrat förhållningssätt kring 
språk i hemmet?  

Finns det ett behov av detta material? Har det gett ny information eller är det 
överflödigt? 

Samarbete   

Har ni tidigare erfarenheter av nystart? Har den sett annorlunda ut? 

Materialet ger många tips kring hur föräldrar kan arbeta hemma, hur ser ni på skolans 
respektive föräldrars ansvar? (ska man hjälpas åt, ska skolan sköta)? 

Har kontakten med skolan förändrats när ert barn började åk 1? 

Är du nöjd med kontakten med skolan eller skulle du vilja att den såg annorlunda ut? 
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Fungerar materialet som en gemensam kunskapsplattform? Ger det ett gemensamt 
språk? 

Tycker du att materialet ger en ökad förståelse kring dessa frågor? Har det i så fall 
ändrat ditt sätt att se på svårigheter kring LoS? 

Familjesituation?  

Utbildning? 

Arbetssituation?  
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Bilaga 3 - Schema för fältstudieanteckningar 

Klassrummets disponering 

Är hela klassrummet tillgängligt för alla elever 

Lärare/kateder/tavlor/s placering 

Bänkarnas placering 

Väggarna 

bilder/planscher 

barnens egna alster 

alfabetet (var och hur) 

siffror 

texter/skyltar 

Arbetsmaterial 

tillgång till 

hur exponerat 

läromedel 

Böcker  

läshörna? 

variation 

exponering 

skolbibliotek, rutiner kring..  

Upplägg kring specialpedagogik  
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Bilaga 4 - Missivbrev              

Stockholm  07-11-07 

Hej,   

Vi heter Eva-Marie Gustafsson och Josefine Sjöstedt och är studenter på lärarhögskolan 
i Stockholm. Just nu arbetar vi med att skriva vårt examensarbete, en c-uppsats i 
specialpedagogik. Vid skolstarten i höstas delades ett material kring läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi ut i Er skola av Kod-Knäckarna. För vår uppsats vill vi 
intervjua föräldrar och lärare som fått materialet. Din/Er medverkan är värdefull för oss!  

De datum vi önskar träffa Dig/Er är                     . Intervjuerna beräknas ca 30 minuter 
och kommer att spelas in på band, banden kommer att raderas efter de använts. Vi 
träffar gärna Dig/Er i samband med lämning eller hämtning.  

Ditt/Ert deltagande är naturligtvis frivilligt, men det är viktigt för undersökningens 
kvalitet, att Du som respondent vill vara med och dela med Dig av Dina unika 
kunskaper och erfarenheter. 

Vi vill särskilt betona att alla medverkande kommer att vara anonyma i uppsatsen, det 
kommer heller inte att framgå vilken kommun eller skola som har undersökts.   

Om Du har några frågor är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare, Mats 
Myrberg på de e-postadresser/telefonnummer som finns nedan.  

Vi kommer inom kort kontakta Dig/Er per telefon för att närmare bestämma tid. 

Tack på förhand!   

Eva-Marie och Josefine   
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Eva-Marie Gustafsson,  eva-marie.gustafsson@student.lhs.se 070-720 60 16  

Josefine Sjöstedt, josefin.sjostedt@student.lhs.se  073-729 15 32  

Handledare  Mats Myrberg, mats.myrberg@lhs.se  08-737 57 62  
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Stockholm  07-11-07  

Hej,   

Vi heter Eva-Marie Gustafsson och Josefine Sjöstedt och är studenter på lärarhögskolan 
i Stockholm. Just nu arbetar vi med att skriva vårt examensarbete, en c-uppsats i 
specialpedagogik. Tidigt i höstas delade Du ut ett material kring läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi från Kod-Knäckarna. För vår uppsats vill vi intervjua föräldrar 
och lärare som tagit del av detta. Din medverkan är värdefull för oss!  

De datum vi önskar träffa Dig är                       När och var bestämmer Du själv. Det 
bästa är om intervjuerna kan ske på en ostörd plats, så vi kan samtala i lugn och ro. De 
beräknas ta ca 30 minuter och kommer att spelas in på band, banden kommer att raderas 
efter de använts.  

Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt, men det är viktigt för undersökningens kvalitet, 
att Du som respondent vill vara med och dela med Dig av Dina unika kunskaper och 
erfarenheter. 

Vi vill särskilt betona att alla medverkande kommer att vara anonyma i uppsatsen, det 
kommer heller inte att framgå vilken kommun eller skola som har undersökts.   

Om Du har några frågor är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare, Mats 
Myrberg på de e-postadresser/telefonnummer som finns nedan.  

 Vi kommer inom kort att kontakta Dig per telefon för att närmare bestämma tid. 

 Tack på förhand!  

Eva-Marie och Josefine   
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Eva-Marie Gustafsson,  eva-marie.gustafsson@student.lhs.se 070-720 60 16  

Josefine Sjöstedt, josefin.sjostedt@student.lhs.se  073-729 15 32  

Handledare  Mats Myrberg, mats.myrberg@lhs.se  08-737 57 62 
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Bilaga 5 – Enkäter 

Lärarenkät 

Enkät till alla lärare som har fått materialet som ingår i projektet 

Föräldrar – en resurs för sina barn, 2007 

1. Kön: kvinna 1 man 2 

2. Ålder:………år 

3. Jag tog min lärarexamen år …………. 

Ev. 
kommentar………………………………………………………………………………
…………. 

4. Antal arbetsår som lärare:………år 

5. Vilken av följande utbildningsnivåer passar bäst in på din utbildning: 

År 1-3 1 År 1-7 2 Folk-/småskollärare 3 Lågstadielärare 4 

Annan, nämligen: 

……………………………………………………………………………………………
……………… 

6. Har du särskild utbildning i läs- och skrivinlärning: 

a. I din lärarexamen Ja 1 Nej 2 

b. Efter din lärarexamen: Ja 1 Nej 2 

Ev. 
kommentar………………………………………………………………………………
………… 

7. Skulle du önska att du fick mer fortbildning i läs- och skrivinlärning: Ja 1 Nej 2 

Vilken: 

……………………………………………………………………………………………
……………… 

8. Har du tagit del av materialet Föräldrar – en resurs för sina barn? 

Ja hela materialet 1 bara cd:n 2 bara broschyren 3 nej 4 

9. Har du delat ut cd:n och broschyren till föräldrarna till dina elever? 

Ja hela materialet 1 bara cd:n 2 bara broschyren 3 nej 4 

10. Har du tittat igenom cd:n och broschyren tillsammans med föräldrarna på till 
exempel ett 

föräldramöte? 

Ja hela materialet 1 bara cd:n 2 bara broschyren 3 nej 4 
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11. Har du tittat på materialet enskilt med ett barns förälder/föräldrar? 

Ja hela materialet 1 bara cd:n 2 bara broschyren 3 nej 4 

12. Har du fått några reaktioner på materialet från föräldrarna? 

……………………………………………………………………………………………
……………… 

13. Har du läst boken ”Smart start för barn med lässvårigheter och dyslexi”? 

Ja 1 delvis 2 nej 3 

14. Har du tagit del av fortbildnings-dvd:n ”Tidigt fokus på läsutveckling - för barn med 

lässvårigheter och dyslexi”? 

Ja 1 delvis 2 nej 3 

15. Har du tagit del av materialet ”God läsutveckling”? 

Ja 1 delvis 2 nej 3 

16. Har du tagit del av studiehandledningen till ”God läsutveckling”? 

Ja 1 delvis 2 nej 3 

17. Skulle du vilja delta i en studiecirkel som bygger på studiehandledningen till ”God 

läsutveckling” om din kommun ordnade en sådan? 

Ja 1 nej 2 

18. Har det material du tagit del av ökat din förståelse för barn med läs- och 
skrivsvårigheter? 

Väldigt mycket 1 mycket 2 så där 3 lite 4 väldigt lite 5 

har inte tagit del av materialet 6 

Egna kommentarer: 

……………………………………………………………………………………………
……………… 

19. Har det material som du har tagit del av underlättat för dig i arbetet med att 
identifiera vilka 

av dina elever som ligger i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter? 

Väldigt mycket 1 mycket 2 så där 3 lite 4 väldigt lite 5 

har inte tagit del av materialet 6 

Egna kommentarer: 

……………………………………………………………………………………………
……………… 

20. Har du fått vägledning av materialet så att du bättre kan ge dina elever det stöd de 
behöver? 

Väldigt mycket 1 mycket 2 så där 3 lite 4 väldigt lite 5 
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har inte tagit del av materialet 6 

Egna kommentarer: 

……………………………………………………………………………………………
……………… 

21. Vilken betydelse har materialet haft för hur ni lärare talar med varandra och får stöd 
av 

varandra kring frågor om läs- och skrivsvårigheter? 

Positiv 1 ganska positiv 2 ingen 3 ganska negativ 4 negativ 5 

har inte tagit del av materialet 6 

Egna kommentarer: 

……………………………………………………………………………………………
……………… 

22. I vilken utsträckning har du och dina elevers föräldrar påbörjat samarbetet när det 
gäller 

dina elevers svårigheter? 

Mycket stor 1 stor 2 så där 3 liten 4 mycket liten 5 

Egna kommentarer: 

……………………………………………………………………………………………
……………… 

23. I vilken utsträckning har vårt material ”Föräldrar – En resurs till sina barn” bidragit 
till att 

underlätta kontakten mellan dig och dina elevers föräldrar? 

Mycket stor 1 stor 2 så där 3 liten 4 mycket liten 5 

Egna kommentarer: 

……………………………………………………………………………………………
……………… 

24. Anser du att din skola borde ha som rutin att fortsätta med att använda 
projektmaterialet för 

alla barn som börjar första klass även vid kommande läsårsstarter? 

Ja, allt material 1 

Nej, inget av materialet 2 

Ja, delar av materialet: 

Ja, cd:n till föräldrarna och lärarna 3 

Ja, broschyren till föräldrarna och lärarna 4 

Ja, pocketboken ”Smart start” 5 
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Ja, boken ”God läsutveckling” till lärarna 6 

Ja, studiehandledningen till ”God läsutveckling” 7 

Ja, dvd:n ”Tidigt fokus” 8 

Egna kommentarer: 

……………………………………………………………………………………………
……………… 

Har du ytterligare kommentarer om materialet, projektet eller frågeformuläret så tar vi 
tacksamt 

emot dem här, och på baksidan av detta blad: 

……………………………………………………………………………………………
……………… 

Enkäten lämnar du till din rektor senast den sista oktober. 

Tack för att du tagit dig tiden att fylla i vår enkät! 

__        


