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om Speciallärare och  
specialpedagog arbetade 
Catharina Tjernberg med att 
vända elevers svårigheter till 
möjligheter, och såg vilken 
avgörande skillnad det kunde 
göra för dem senare i livet. 

När hon år 2008 antogs 
till Forskarskolan i läs- och 
skrivutveckling vid Stockholms 
universitet tog hon med sig sina 
erfarenheter inom specialpe-
dagogik, och bestämde sig för 
att forska om den tysta kunskap 
som finns hos framgångsrika 
lärare. 

Under flera år studerade   
Catharina Tjernberg ett arbets-
lag med lärare i årskurs 1-5 på 
en strategiskt vald skola där 
både elever i allmänhet, som 
elever med läs- och skrivsvårig-
heter, uppvisade goda resultat 
på bland annat nationella 
proven. 

Studien viSar att de skickliga 
lärarna är duktiga på att se varje 
elevs styrkor och lyfta dem på 
ett bra sätt. De tror på att alla 
elever kan och vill lära, och  
jobbar för det utan att ge upp. 

En skicklig lärare behöver 
inte bara vara kunnig i många 
arbetssätt och metoder, för-
klarar Catharina Tjernberg, 
utan måste hela tiden ompröva 
sin undervisning om den inte 
fungerar. 

– På så sätt når undervis-
ningen ut till alla elever. Det är 
kärnan i god läs- och skrivpeda-
gogik, själva handlingsreflek-
tionen. Men det måste bygga 
på att lärare får möjlighet att 
utveckla ett sätt att reflektera 
över sin undervisning, under-
stryker hon. 

SkolportenS intervju med 
Catharina Tjernberg om hen-
nes avhandling Framgångsfakto-
rer i läs- och skrivlärande är den 
mest lästa forskarintervjun på 
skolporten.se under år 2013. 

– Så roligt att höra, vad glad 
jag blir! Jag brinner för det här, 
att göra skillnad för eleverna, 
säger hon när Skolporten ringer 
för att gratulera.

Avhandlingen, som kom i 
maj förra året, publicerades 
nyligen som bok med namnet 
Framgångsrik läs- och skrivun-
dervisning (Natur & Kultur). 

Responsen på studien har 
varit mycket stor. Skolverket 
bjöd in Catharina Tjernberg 
i början av året för att delta i 
ett samrådsmöte om lärarfort-
bildning, och hon ska föreläsa 
på flera konferenser under 
våren, bland annat Skolportens 
konferenser i april och maj om 
specialpedagogik. 

För tillfället arbetar hon på 
en studiehandledning som 
bygger på kollegiala samtal 
och som är tänkt att användas i 
lärarutbildningen. 

Catharina Tjernberg har 
också fått många brev och kom-
mentarer från lärare som säger 
att avhandlingen har blivit 
praktiskt användbar för dem. 
Många konkreta exempel från 

verkliga undervis-
ningssituationer 
ger känslan av att 
vara med i klass-
rummet. 

– Jag tror att 
det är därför som 
jag har fått sådan 
uppmärksamhet: 
Att lärare kan 
känna igen sig, 
och då kan de kan 
relatera till stu-
dien. “Du har gett 
mig en bibel” skrev en lärare till 
mig, berättar hon.

Catharina Tjernberg tror 
också att hon blivit uppmärk-
sammad för att hon valt en 
annan väg än den traditionella. 
Hon valde att titta på det som är 
positivt i skolan, det som verk-
ligen hjälper elever, istället för 
det som inte fungerar så bra. 

– Vi hör så mycket eländes-
beskrivningar om skolan, men 
jag tror att vi ska titta på det 
som fungerar och utveckla det. 
För det är det jag tror kan leda 
till framgång. Och att vi gör 
lärarna delaktiga i processen. 

De senaste 20 åren har 
forskningsrapporterna duggat 
tätt om hur läs- och skrivläran-
det går till. Men trots att vi har 
kunskapen om hur vi ska hjälpa 
elever som har svårigheter, har 
vi inte kunnat omsätta det i 
klassrummet, säger Catharina 
Tjernberg. 

Hur åstadkommer vi det då? 
Jo, genom att forskningen och 
skolans verksamhet knyts när-
mare varandra, förklarar hon:

– I spåren av Pisa talar man 
mycket om att lärarna måste 
utbilda sig och att vi måste höja 
lärarlönerna. Men det viktiga 
är inte att lära ut arbetsätt och 
metoder, utan om att ge lärare 
möjlighet att lära och utveckla 
handlingsreflektion som ett 
redskap i sitt arbete. 

Vi måste synliggöra lärande-

processen, efter-
som det finns ett 
komplext samspel 
mellan elevens 
lärande, lärarens 
eget lärande, 
och hur läraren 
utvecklar sin egen 
yrkeskompetens, 
menar Catharina 
Tjernberg. 

– Det var det 
som hände under 
arbetet med min 

studie. När jag tillsammans 
med lärarna satte ord på det 
som de gjorde i klassrummet 
så synliggjorde jag vad som 
gick bra. Då utvecklades deras 
undervisning – och det gav åter-
klang på elevernas lärande. 

Det är den handlings-
orienterade kunskapen 
som gör en lärare 
framgångsrik, förkla-
rar hon. 

ett konkret ex-
empel på hur lärare 
kan utveckla sitt 
eget lärande är att 
skapa möjligheten 

att arbeta två lärare i ett klass-
rum. De kan då tillsammans 
reflektera över undervisningen. 
Det kanske inte behövs extra 
resurser för att åstadkomma 
det, utan snarare ett förändrat 
arbetssätt, framhåller Catha-
rina Tjernberg. 

För vill man som skolledare 
att det ska ske skolutveckling, 
då spelar det ingen roll hur 
många metoder lärarna lär sig 
om de inte får tid att reflektera 
tillsammans som ett verktyg i 
undervisningen, säger hon: 

– Vi måste skapa tid för det 
reflekterande samtalet där man 
kopplar forskningen till under-
visningen – då kommer det att 
börja hända saker! 

Intervju

catharina tjernberg:

doktorerade i specialpedagogik i 
maj 2013 vid Stockholms universitet med 

avhandlingen Framgångsfaktorer i läs- 
och skrivlärande. En praxisorienterad 

 studie med utgångspunkt i skolpraktiken. 

lektor, lärare och läromedelsförfattare 
och har en bakgrund som speciallärare. 

verksam inom lärarutbildningen vid Stockholms  
universitet, och har ett uppdrag som läs- och  

skrivutvecklare i enköpings kommun.

läs mer på hennes hemsida: 
catharinatjernberg.blogspot.com
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En skicklig lärare är den viktigaste  
faktorn för eleverna, menar  
cAthArInA tjErnbErg.  

I sin avhandling sätter hon ord  
på vad de framgångsrika  

lärarna gör i klassrummet och  
vad det är som fungerar i läs-  

och skrivundervisningen. 


