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Abstract 
Syftet med detta arbete var att belysa faktorer som förebygger svårigheter i läs- 
och skrivinlärning samt metoder som används för att identifiera vari 
svårigheterna består och åtgärder som tillämpas för att stödja elever med läs- och 
skrivproblematik. Den metod som tillämpats har varit en litteraturstudie samt en 
mindre empirisk undersökning i form av åtta intervjuer med verksamma lärare i 
årskurs 1-3. Resultatet visar att faktorer som förebygger läs- och skrivproblem är 
en riklig tal- och skriftspråklig stimulans i hem- och närmiljö samt en medvetet 
förebyggande metodik i skolan, med fokus på att systematiskt följa varje elevs 
läsutveckling. Vidare visar resultatet att de metoder som används för att 
upptäcka och identifiera läs- och skrivsvårigheter både består i olika former av 
kartläggningsmaterial och lärares kunskaps- och erfarenhetsbaserade förmåga att 
på daglig basis avläsa var eleverna befinner sig i inlärningsprocessen. Resultatet 
visar också att de åtgärder som tillämpas sker i såväl mindre elevgrupper som i 
enskild undervisning, så kallad en-en-pedagogik, med syfte att träna det som 
eleverna specifikt behöver. Den sistnämnda formen av undervisning, en-en, har i 
resultatet framkommit som särskilt effektiv. Det framkommer även att lärares 
möjligheter till kollegialitet är en essentiell fråga för en effektiv undervisning. 
Sammanfattningsvis konstateras att skolans primära behov är en fråga om 
huruvida skolan tillförs ökade resurser.   

 

Nyckelord: läs- och skrivsvårigheter, förebyggande metodik, kartläggning, 
åtgärder, en-en-undervisning 
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1  Introduktion till problemområdet 
Ett successivt erövrande av skriftspråket innebär ofta ett personligt genombrott och upplevelser av 
framgång. Att utveckla en god läs- och skrivförmåga i de första skolåren lägger en bra grund för 
fortsatta studier, vilket understryker betydelsen av lärares arbete under grundskolans tidigaste år. I 
min lärarutbildning har jag haft möjlighet att studera hur den grundläggande läs- och 
skrivundervisningen utformas och tillämpas i några olika skolor. Arbetssätten kring hur läs- och 
skrivsvårigheter upptäcks, identifieras och förebyggs varierar, tillika med hur stödinsatser utarbetas 
och följs upp. Samstämmig forskning betonar betydelsen av en förebyggande läs- och 
skrivundervisning och tidiga stödinsatser för elever med läs- och skrivproblematik. En essentiell 
fråga är om skolan har en uttalad och effektiv strategi för att tidigt upptäcka elever i riskzonen och 
resurser att kunna möta behoven med adekvata stödinsatser. Insatserna bör vara utformade så att 
elever blir hjälpta innan de själva är medvetna om att de har ett eventuellt kommande problem. 
Därmed undviks också upplevelser av misslyckanden och motgång, vilket i sig kan verka hämmande 
för en fortsatt god läsutveckling. Studier visar också att de mest effektiva stödinsatserna är de 
systematiska och individuellt anpassade, där eleverna under intensiva, kortare perioder antingen får 
enskild hjälp av en lärare, så kallad en-en-undervisning, eller i mindre grupper (Alatalo 2011, Høien 
& Lundberg 2013, Myrberg 2001, Wolff 2011). Ett sådant arbetssätt är alltså fördelaktigt ur såväl 
individ- som verksamhetssynpunkt och bör prioriteras. I föreliggande arbete ämnar jag medelst en 
litteraturstudie och en mindre intervjuundersökning studera nämnda problematik, och undersöka 
hur man arbetar med att upptäcka behoven och följa upp dem med stödinsatser.  

 

1.1  Syfte 
Arbetets syfte är att belysa faktorer som förebygger svårigheter i läs- och skrivinlärning samt 
metoder som används för att identifiera vari svårigheterna består och åtgärder som tillämpas för att 
stödja elever med läs- och skrivproblematik. 

 

1.2  Frågeställningar 
För att uppfylla arbetets syfte har jag utgått från följande frågeställningar:  

• Arbetar lärare medvetet förebyggande mot läs- och skrivproblematik, i sådana fall hur? 

• Vilka metoder används för att upptäcka och identifiera elever i riskzonen att utveckla läs- och 
skrivproblem? 

• Finns etablerade rutiner för kartläggning av elevers läs- och skrivförmåga, hur följs resultaten i 
sådana fall upp och vem ansvarar för detta?  

• Vilka möjligheter och hinder finns för lärare att stödja elever med läs- och skrivsvårigheter?  

 

 

Då arbetet fokuserar hur läs- och skrivproblematik kan förebyggas, identifieras och åtgärdas i en 
tänkt kronologi har tre huvudområden preciserats, vilka återkommer genom hela arbetet. Dessa är:  

- Förebyggande faktorer, som inriktas på hemmiljöns betydelse och skolans metodik 
- Identifiering och kartläggning 
- Åtgärder 
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2  Bakgrund till problemområdet 
Inledningsvis redogörs för skolans uppdrag att stödja elevers läs- och skrivutveckling och dess 
särskilda ansvar för de elever som är i behov av särskilt stöd, uttryckta i läroplanen, tillika med 
skollagens stipulerande av detsamma. Därefter följer en sammanfattning av dels Skolinspektionens 
rapport (2011) om arbetet kring läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i grundskolan, dels av 
Konsensusprojektets rapporter (Myrberg 2003, Myrberg & Lange 2006), som summerar de 
gemensamma ståndpunkter som svenska läsforskare enats om vad gäller hur läs- och 
skrivproblematik bäst bör motverkas och bemötas.  

 

2.1  Styrdokument 
Språk är nyckeln till kommunikation. Genom att behärska språket öppnas möjligheter till delaktighet 
och gemenskap i vardags- och samhällsliv. Ett av det svenska skolväsendets övergripande mål och 
främsta ansvar är att varje elev efter genomgången grundskola ska kunna ”använda det svenska 
språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt” (Skolverket 2011, s. 13). Det innebär bland 
annat att alla elever under sin skoltid ska ha fått de förutsättningar som behövs för att utveckla en 
god läs- och skrivförmåga, en förmåga som gör att de sedermera kan möta de krav på muntlig och 
skriftlig kommunikation som dagens samhälle efterfrågar. Läroplanen framhåller även det 
ömsesidiga förhållandet mellan språk, lärande och identitetsutveckling, och att variationen av 
språkliga aktiviteter, som till exempel samtal, läsning och skrivning, syftar till att stärka elevens tilltro 
till sin kommunikativa förmåga. Men alla inhämtar inte kunskaper och utvecklar färdigheter på 
samma sätt eller i samma takt. Somliga har svårare att nå målen än andra och en del når dem inte alls. 
Därför föreskriver läroplanen också att ”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar 
och behov” samt att ”skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 
svårigheter att nå målen för utbildningen” (Skolverket 2011, s. 8).  Det åligger därmed samtliga som 
arbetar i skolan att ”uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd”, och särskilt läraren 
att ”stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter” (s. 14). Även skollagen 
understryker detta och föreskriver att: 

Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom 
uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt 
framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska 
uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd 
skyndsamt utreds. (SFS 2010:800, 3 kap., 8 §) 

Inget av skolans styrdokument stipulerar att det krävs en diagnos för att undervisningen ska 
anpassas eller att elever ska få det stöd de behöver. Vidare reglerar ingen av skolförfattningarna hur 
läs- och skrivsvårigheter ska identifieras eller åtgärdas. Detsamma gäller vilket kartläggningsmaterial 
som ska användas eller vilka inom skolan som ska ansvara för vad (Skolinspektionen 2011, s. 13). 
Men styrdokumentens riktlinjer är i detta avseende tydliga: elever som har svårigheter att nå de av 
läroplanen uppsatta målen och som är i behov av särskilt stöd har rätt till detta. Men det åvilar alltså 
den enskilda skolan att utreda, besluta om och utforma hur hjälpinsatserna ska omsättas i praktiskt 
arbete. Det särskilda stödet får enligt skollagen ges enskilt eller i särskild undervisningsgrupp endast 
om det föreligger särskilda skäl (3 kap., 7, 11 §§). Vilka skäl som kan motivera detta anges emellertid 
inte. Som kommer framgå av avsnittet Tidigare forskning nedan, finns många och vederhäftiga 
belägg för att individuellt anpassade stödåtgärder i en-en-undervisning eller i mindre grupper kan 
vara gynnsamma för elever med ihållande läs- och skrivsvårigheter. 

 
2.2  Skolinspektionens rapport 
Då kraven på språklig förmåga enligt läroplanen ökar med stigande ålder, är den grundläggande läs- 
och skrivinlärningen under de första skolåren av yttersta vikt. Lärares kompetens att stödja elever i 
deras läsutveckling och tidigt upptäcka dem som befinner sig i riskzonen att utveckla någon form av 
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svårigheter blir därmed central. Skolinspektionens rapport, Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i grundskolan 
(2011), visar att många skolor har rutiner för hur man följer elevers läs- och skrivutveckling, dels 
genom informationsutbyte mellan förskoleklass och skola, dels genom dagliga, kontinuerliga 
observationer i undervisningen, dels genom specifika kartläggningar. De sistnämnda ingår ofta som 
en del av skolans gemensamma rutiner i syfte att kartlägga elevernas läs- och skrivförmåga vid en 
viss tidpunkt, exempelvis läsförståelse- och rättstavningstest i årskurs 3. De görs då antingen av 
klasslärare eller specialpedagog/speciallärare eller i samverkan mellan båda yrkesgrupperna. Om läs- 
och skrivsvårigheter befaras görs ofta en fördjupad kartläggning av specialpedagog/speciallärare. En 
del av kartläggningsmaterialen, både de som görs i hela årskurser (screening) och de individuellt 
riktade, är standardiserade, vilket innebär att elevens resultat jämförs med en förväntad norm, men 
de redovisar däremot inte orsakerna till eventuella svårigheter. Syftet med en fördjupad utredning är 
därför att identifiera vilka svårigheter den enskilde eleven har, för att kunna anpassa undervisningen 
och det särskilda stödet därefter. Det framkommer att det ofta saknas ett helhetsperspektiv vid 
sådana utredningar, alltså att man inte belyser flera aspekter, såsom både individ-, grupp- och 
organisationsförhållanden. Skolinspektionen anser exempelvis att undervisningens innehåll och 
metoder tydligare borde lyftas fram, i syfte att vägleda lärarna hur de bäst bör anpassa och utforma 
sin undervisning (s. 15). Skolinspektionen betonar även vikten av att de kartläggningar och 
utredningar som görs får genomslag i den dagliga verksamheten. Förutsättningen är att det finns ett 
fungerande samarbete mellan lärare i olika årskurser och ämnen, samt en samsyn kring ett 
språkutvecklande arbetssätt och de pedagogiska hjälpinsatser som behövs (s. 26-27).  

Med hänvisning till aktuell forskning avråder rapporten från att skolan intar en passiv inställning 
ifråga om att grundligt utreda vari läs- och skrivproblematiken består och att avvakta med 
stödinsatser (s. 15).  Eftersom läsning och skrivning genomsyrar samtliga skolämnen, och kravnivån 
ökar med högre årskurser och successivt mer avancerade texter, kan en bristande läs- och 
skrivförmåga få långtgående negativa konsekvenser för en enskild elevs fortsatta skolgång 
(Skolinspektionen 2011, s. 27).  

 
2.3  Konsensusprojektet 
Mellan åren 2001 och 2006 pågick det så kallade Konsensusprojektet, med syfte att sammanställa de 
ståndpunkter som svenska läsforskare är eniga om vad gäller läs- och skrivinlärning, läs- och 
skrivpedagogik och läs- och skrivsvårigheter (Myrberg 2003, Myrberg & Lange 2006). Bakgrunden 
var den flera decennier långa debatt som förekommit mellan läsforskare i Sverige och internationellt, 
där tvistefrågan varit hur barn tillägnar sig skriftspråket och vad som karaktäriserar en framgångsrik 
läs- och skrivpedagogik. I huvudsak har två till synes motstridiga ståndpunkter förfäktats. Den ena 
förespråkade en läs- och skrivundervisning som utgår från språkets minsta delar, det vill säga de 
enskilda ljuden, för att därifrån successivt omfatta ord och meningar (även kallad ljudningsmetod 
eller syntetisk metod). Den andra förordade det omvända, att utifrån kontexten, ofta hela texter med 
koppling till elevernas egna erfarenheter och deras eget språk, analysera språket åt andra hållet 
(helordsmetod eller analytisk metod). Konsensusrapporterna summerar alltså de ståndpunkter man 
enats om vad gäller hur läs- och skrivproblematik bäst bör motverkas och bemötas (Myrberg 2003, s. 
13). Syftet med projektet var också att förmedla värdefull yrkeskunskap inom området från en äldre 
lärargeneration till såväl nu verksamma som kommande lärargenerationer, samt att 
konsensusdokumentet skulle kunna användas både på skolnivå och huvudmannanivå.  

För det första betonas en hög lärarkompetens, både ifråga om goda teoretiska	  kunskaper om barns 
språkutveckling och att kunna behärska ett flertal olika läsmetoder, vilka på ett motiverande och 
meningsfullt sätt anpassas efter gruppens och elevens behov. Att ensidigt arbeta med endast en 
metod anses inte vara gynnsamt för elevernas språkutveckling (Myrberg 2003, s. 36). Lärares 
pedagogiska skicklighet framhålls alltså som den signifikant viktigaste faktorn för barns läs- och 
skrivutveckling i skolan, oavsett vilken läsinlärningsmetod som används (s. 43). För det andra bör 
undervisningen vara strukturerad och systematiskt upplagd, där särskild tid och omsorg läggs på den 
inledande läs- och skrivinlärningen, med utgångspunkt i elevernas förmåga och individuella 
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inlärningsstrategier (s. 34). Fokus bör därvid ligga på vad skriftspråket syftar till – kommunikation, 
och att eleverna får upptäcka det genom att använda det (s. 7-8). För det tredje bör barns spontana 
nyfikenhet på språket och bokstäver tas tillvara redan innan skolstarten i ett målmedvetet arbete med 
att stärka deras fonologiska1 medvetenhet i förskolan och förskoleklassen. Detta anses vara en 
mycket viktig förutsättning för en god läs- och skrivutveckling under de första skolåren (Myrberg 
2003, s. 39). För det fjärde rekommenderas inte en ”vänta-och-se”-inställning, som inväntar barns 
läsmognad. Tvärtom kan en sådan hållning innebära att problemen upptäcks för sent för att kunna 
ge adekvat hjälp, och att svårigheterna riskerar att blir permanenta, med personliga misslyckanden 
som följd (s. 53).  

Man framhåller också betydelsen av att avsätta mycket tid för dels läs-, skriv- och samtalsaktiviteter, 
dels för individuellt lärarstöd, där eleven och läraren regelbundet träffas för skrivövningar, 
högläsning, textsamtal etc. Läraren får därigenom diagnostiska verktyg till att utarbeta speciellt 
anpassad undervisning för den enskilde eleven. Det betonas att detta är särskilt viktigt under 
höstterminen i årskurs 1, vilket ställer stora krav på tillräckliga personalresurser (s. 9). Slutligen 
understryks vikten av en fortsatt systematisk undervisning i läsförståelsestrategier även efter de 
tidigaste skolåren, samt att föräldrarnas insats i form av högläsning, samtal och en positiv inställning 
till läsning är viktiga förutsättningar för en god språkutveckling (Myrberg 2003, s. 8-9, Myrberg & 
Lange 2006, s. 70, 100).  

Vad gäller kartläggning av elevers läs- och skrivförmåga och identifiering av vari eventuella 
svårigheter kan bestå, menar konsensusforskarna att tester och diagnoser måste följas upp av 
anpassade pedagogiska insatser för att vara meningsfulla (Myrberg & Lange 2006, s. 17). Däremot 
förespråkas inte en övertro på screening och testresultat. Snarare är det ”lärares diagnostiska 
förhållningssätt, som ... utnyttjar informella … signaler i skolvardagen” (s. 21) och en kontinuerlig 
bedömning av var eleverna befinner sig i läs- och skrivprocessen, som är den mest betydelsefulla 
faktorn för en god läsutveckling (s. 20, 26, 62).  

 

3  Metod 
Under denna huvudrubrik beskrivs arbetets forskningsmetod, som dels består av en teoretisk del, 
dels av en mindre empirisk undersökning i form av åtta intervjuer. Min ambition är att presentera en 
metodbeskrivning som är så pass transparent och lätt att följa att replikationskravet uppfylls (Kvale 
& Brinkmann 2009, s. 295). Under särskilda rubriker redogörs för arbetets vetenskapsteoretiska 
ansats, tillämpad metod och arbetssätt, centrala begrepp, tidigare forskning samt hur urvalet av 
respondenter för den empiriska undersökningen gjorts. Den sistnämnda har gjorts i två steg, där det 
första utgörs av en mindre pilotstudie med intervjuer av två lärare på en annan skola, i syfte att dels 
utvärdera intervjufrågorna för eventuella justeringar och omformuleringar, dels beräkna 
intervjuernas tidsåtgång. Vidare beskrivs hur de åtta intervjuerna genomförts, hur materialet sedan 
har bearbetats och analyserats i relation till tidigare forskning och vilka forskningsetiska riktlinjer 
som beaktats i arbetsprocessen. Avslutningsvis följer en metodologisk reflektion samt en mindre 
diskussion om arbetets reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

 
3.1  Vetenskapsteoretisk ansats 
Då intentionen med arbetet är att medelst en litteraturstudie och en intervjuundersökning analysera 
nämnda problemområde har den vetenskapsteoretiska ansatsen sin grund i en kvalitativ metod samt 
ett hermeneutiskt förhållningssätt. Fokus har alltså legat på att tolka, beskriva och förstå det som 
intervjupersonerna uttryckt snarare än kvantifierbara data (Bryman 2011, s. 40-41, Patel & Davidson 
2003, s. 29). Språket har således varit det främsta mediet i denna arbetsprocess. Stor vikt har även 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Att vara fonologiskt medveten innebär att kunna uppmärksamma språkets form och därvid kunna bortse från dess 
innehåll. 
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lagts vid en kontextuell förståelse, det vill säga att försöka tolka och förstå respondenternas utsagor 
utifrån den kontext de verkar i (Bryman 2011, s. 364).  

 

3.2  Tillämpad metod och arbetssätt 
Jag vill här tydliggöra tillämpat arbetssätt, och göra vissa distinktioner mellan olika typer av forskning 
och litteratur som refereras till i arbetet, då en del texter i huvudsak används för att ge en bakgrund 
till problemområdet, medan andra används vid analys av min empiriska studie och utgör därför 
främst en källteoretisk referensram i min metod. Problemområdet och dess avgränsningar beskrivs 
främst med hjälp av det som definierar skolans pedagogiska uppdrag vad gäller läs- och 
skrivinlärning, i läroplan och skollag, men förtydligas i fråga om tillämpning även med hjälp av 
Skolinspektionens rapport och de så kallade Konsensusrapporterna. Därför har dessa texter 
placerats under huvudrubriken Bakgrund. De texter som jag benämner tidigare forskning, och väljer 
att placera under huvudrubriken Metod, utgör främst akademiska arbeten som på olika sätt 
behandlar den problematik som jag avser att belysa i detta arbete. 

Det valda arbetssättet kan främst liknas vid en hermeneutisk spiral (Patel & Davidson 2003, s. 31), 
där jag utgått från en initial förförståelse, som jag sökt fördjupa genom att ta del av ett urval av de 
för arbetet mest relevanta forskningsstudierna. En del av denna förförståelse har även sin grund i en 
tidigare litteraturstudie, Lära läsa: barnens rättighet – skolans skyldighet (Tronde 2012). Kvale och 
Brinkmann (2009, s. 122) framhåller vikten av ämneskunskaper inom det område som intervjuerna 
behandlar för att kunna ställa relevanta frågor, vilket alltså varit en del i arbetsprocessen. Genom den 
vidgade förförståelsen har jag sedan gått vidare till att söka bestämma urvalet av respondenter i den 
empiriska studien och även utformat ett första utkast till intervjufrågor. Därefter har detta ytterligare 
prövats mot den tidigare forskningen, varefter intervjuer i en mindre pilotstudie genomförts för att 
pröva frågornas relevans i förhållande till mina frågeställningar samt intervjuernas tidsåtgång. Ett 
fortsatt studium av aktuell forskning parallellt med genomförande och transkribering av intervjuerna, 
har gjort att de sistnämnda i sig verkat som ett selekterande instrument för informationssökning. 
Därtill har analysen av intervjusvaren bidragit till nya infallsvinklar inom problemområdet, som i sin 
tur genererat vidare litteraturstudium i syfte att vidga förståelsen och kunskapen ytterligare. En 
parallell kan här dras till Bryman (2011, s. 99-101), som menar att litteraturgenomgången bör vara ett 
ständigt pågående arbete genom hela forskningsprocessen, som även kan komma att omarbetas 
upprepade gånger vid en slutlig sammanställning. På så sätt har förförståelse, tolkning och 
textproduktion utgjort delar som ömsesidigt växelverkat och relaterats till en helhet genom hela 
arbetets gång (Kvale & Brinkmann 2009, s. 127, 226).  

Jag har således valt att lägga in avsnittet Tidigare forskning i den tillämpade metoden, då den 
kontinuerligt använts som ett analysinstrument för förnyad förförståelse i vidare arbetsmoment, och 
för att analysera och pröva svaren i den empiriska studien. För att förtydliga ovan beskrivna metod 
har jag även valt att bifoga figuren nedan. Det analytiska arbetssättet, att växelvis och parallellt gå 
mellan teori och empiri, innebär att arbetets resultat inte enbart utgörs av svaren i den empiriska 
studien, utan analysen av dem speglat mot den aktuella forskningen. Det kanske mest intressanta 
ifråga om detta är förekommande samstämmigheter och eventuella skillnader mellan empiri och 
teori, där intervjusvaren kan komma att belysa viss tidigare forskning på ett nytt sätt eller från ett 
annat perspektiv. I fokus står att försöka fånga det som konstaterats viktigt i forskningen och 
synliggörande av den så kallade tysta kunskapen som framkommer i intervjuerna.  
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Figur 1. Tillämpad metod i hermeneutisk spiral 

 
3.3  Centrala begrepp 
I detta arbete finns några centrala begrepp som ofta återkommer och som utgör en central del av 
arbetets fokus. För att underlätta förståelsen och undvika missförstånd behöver dessa begrepp 
klargöras. 

Läs- och skrivinlärning 
Med detta avses den initiala process som syftar till att förstå den alfabetiska principen, alltså 
sambandet mellan ljud och bokstav, att bli ”läs- och skrivkunnig” (Myrberg 2001, s. 6). 

Läs- och skrivsvårigheter 
Med läs- och skrivsvårigheter avses någon form av svårighet i inlärningsprocessen av skriftspråket. 
Det kan handla om aspekter som rör språkets form och struktur, exempelvis meningsuppbyggnad 
och stavningsmönster, läsflyt, läsförståelse, otillräckligt ordförråd etc., vilka i sin tur kan bottna i 
såväl biologiska som sociala orsaker. Även brister i metodik och pedagogiska insatser kan bidra till 
att en elev utvecklar läs- och skrivproblematik (Alatalo 2011, Druid Glentow 2006, Myrberg & 
Lange 2006). Dyslexi beskrivs ofta som specifika läs- och skrivsvårigheter, definierad som ”en 
ihållande störning av kodningen av skriftspråket, förorsakad av en svaghet i det fonologiska systemet” 
(Høien & Lundberg 2013, s. 21). 

Identifiering 
Med identifiering avses arbetet med att identifiera var elever befinner sig i sin läs- och 
skrivutvecklingsprocess och vilka svårigheter som elever i sådana fall har i denna process (Alatalo 
2011, s. 17). 

Kartläggning 
Med kartläggning avses generellt alla förekommande tester och metoder på grupp- eller individnivå 
som syftar till att ådagalägga elevers starka och svaga sidor i läsning och skrivning samt vilka faktorer 
som kan hindra en god läs- och skrivutveckling. Det primära syftet är att ge underlag för 
pedagogiska åtgärder och information om eventuella insatser varit adekvata för den enskilde eleven 
(Druid Glentow 2006, s. 155-159, Høien & Lundberg 2013, s. 163-165).  

Screening 
Screening är kartläggning av elevers läs- och skrivförmåga i större skala, oftast hela årskurser (Druid 
Glentow 2006, s. 163, Myrberg & Lange 2006, s. 17). 

Åtgärder 
Åtgärder och stödinsatser används synonymt, och avser den särskilda pedagogiska hjälp som ges till 
elever med identifierad läs- och skrivproblematik (Høien & Lundberg 2013, s. 214). 
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Ordet ”lärare” används genomgående i arbetet som en generell beteckning för såväl klasslärare som 
specialpedagog/speciallärare. När någon av yrkesgrupperna explicit avses används orden ”klasslärare” 
respektive ”specialpedagog/speciallärare”.  

 
3.4  Tidigare forskning 
Den forskning som finns om barns/elevers läs- och skrivinlärning och hur skolan kan stödja elevers 
fortsatta utveckling är tämligen omfattande, både vad gäller svenska och internationella studier. 
Ämnesområdet kan därtill studeras utifrån olika perspektiv, exempelvis utvecklingspsykologiskt, 
historiskt eller med fokus på skiftande pedagogiska inriktningar. Syftet med detta arbete är att belysa 
faktorer som förebygger svårigheter i läs- och skrivinlärning samt metoder som används för att 
identifiera vari svårigheterna består och åtgärder som tillämpas för att stödja elever med läs- och 
skrivproblematik. Litteraturen nedan är ett urval av det som bedömts som mest relevant i relation till 
arbetets syfte, där fokus legat på avhandlingar och vetenskapliga artiklar som behandlar den initiala 
läs- och skrivinlärningen och dess framgångsfaktorer. Litteraturstudien inleds med en 
sammanfattande beskrivning av läsinlärningsprocessen och den fortsatta läsutvecklingen, och 
därefter följer tidigare forskning under respektive huvudområde som preciserats i arbetet – 
förebyggande faktorer, identifiering och kartläggning samt åtgärder.  

 
3.4.1  Läsinlärningsprocessen 
Att erövra skriftspråket är en lång process där många faktorer samverkar med varandra, och där 
olika stadier och strategier både passeras och ömsesidigt växelverkar. Den initiala språkliga 
medvetenheten grundläggs i det talade språket för att sedan successivt utvecklas i otaliga möten med 
skriftspråket (Alatalo 2011, s. 41, Snow, Burns & Griffin 1998, s. 61-62). Då text i olika former ofta 
utgör en stor del av barns liv redan efter några år börjar den informella läsinlärningen långt före 
skolåldern. Høien och Lundberg (2013, s. 44-51) beskriver denna process på följande sätt. Det första 
stadiet benämns pseudoläsning (låtsasläsning), där ordet känns igen på grund av kontexten och inte 
skriften i sig. Orden PEPSI eller LEGO känns alltså inte igen utan loggans eller bokstävernas 
karaktäristika. Och omvänt: om loggan eller typografin kvarstår men bokstavsordningen kastas om, 
till exempelvis PESPI, krävs bokstavskännedom för att avgöra skillnaden. I det logografiska-visuella 
stadiet identifieras ord med hjälp av association mellan de visuella särdragen (ordens längd och 
bokstävernas form) och ordets betydelse, exempelvis ”mamma” eller en namnskylt med det egna 
namnet. Orden lagras alltså som unika bilder i minnet, vilket i längden blir en ohållbar strategi då 
risken för sammanblandning ökar i takt med antal ord.  

Det är först i det alfabetisk-fonologiska stadiet som den alfabetiska principen tillämpas, det vill säga 
korrespondensen mellan språkljud (fonem) och bokstavsform (grafem), och barnet har knäckt 
läskoden. Denna förmåga gör det möjligt att avkoda både okända ord och nonsensord, och är 
följaktligen av avgörande betydelse för den fortsatta läsutvecklingen. För att uppnå flyt i läsningen 
och inte ständigt behöva avkoda varje enskilt ord krävs ytterligare ett stadie i läsutvecklingen – det 
ortografisk-morfemiska. Ett morfem är den minsta betydelsebärande enheten i ett ord och kan vara av 
antingen innehållsmässig eller grammatisk natur. ”Barnets” innehåller till exempel tre 
morfem; ”barn”, ”et” och ”s”, där de sistnämnda bildar substantivets bestämda form respektive 
genitivform och alltså har en grammatisk funktion. Ortografisk medvetenhet innebär kunskap om 
ords stavelsemönster och vilka bokstavskombinationer som bildar riktiga ord. I den ortografiska 
läsningen identifieras följaktligen både hela ord och morfem som enheter, vilket gör att många ord 
snabbt känns igen och en automatiserad avkodning kan uppnås.  

Läsning beskrivs ofta som en ekvation, där Läsning = Avkodning x Förståelse (Alatalo 2011, s. 37, 
Høien & Lundberg 2013, s. 40, Myrberg 2001, s. 6). Avkodning avser då läsandets tekniska sida, 
språkets form, medan förståelsen kommer av vetskap om ordens innehåll. Båda faktorerna måste 
således samverka för att läsning ska uppnås, eftersom produkten annars är lika med noll. Att lära sig 
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läsa innebär att först bli medveten om språkets ljudsida, alltså att kunna uppfatta enskilda 
ljudenheter som fonem och morfem i det talade språket. Detta brukar kallas fonologisk medvetenhet. I 
den fonologiska medvetenheten finns även den fonematiska medvetenheten, vilket innebär att både 
kunna urskilja de enskilda fonemen och att kunna hantera dem på olika sätt, till exempel genom att 
ta bort /k/ från ”kris” och veta att det nya ordet blir ”ris”, eller att lägga till /a/ i ”mål” och 
få ”måla”. Fonem, eller språkljud, är alltså den minsta betydelseskiljande enheten i talat språk, och 
motsvaras av en eller flera bokstäver i skriftspråket. Både den fonologiska och den fonematiska 
medvetenheten tillskrivs stor betydelse i läsinlärningsprocessen, eftersom de innebär kunskap om 
sambandet mellan ljud och bokstav och således är själva fundamentet för avkodningen – och 
därmed för läsningen (Alatalo 2011, s. 47, Snow m.fl. 1998, s. 66). De anses därtill vara predicerande 
för hur barn lär sig läsa i de första skolåren (Alatalo 2011, s. 41-42, National Reading Panel 2000, s. 
19). Som nämnts tidigare definieras dyslexi som en specifik form av läs- och skrivsvårigheter, där 
hindren utgörs av en bristande fonologisk förmåga som ofta resulterar i avkodningsproblem, vilket i 
sin tur försvårar läsförståelsen (Høien & Lundberg 2013, s. 113-114). En läs- och skrivundervisning 
som systematiskt och explicit åskådliggör fonem-grafemkorrespondensen med fokus på avkodning 
gagnar följaktligen alla elever och i synnerhet dem som har svårigheter i läsinlärningen (Alatalo 2011, 
s. 45-46, Wolff 2011, s. 296).  

 
3.4.2  Den fortsatta läsutvecklingen 
Detta område har fått en egen rubrik i syfte att vidga förståelsen av vad den fortsatta läs- och 
skrivutvecklingen innebär, det vill säga vad läs- och skrivinlärning innebär i ett framåtsyftande 
perspektiv. Avsikten är att ge ett bättre helhetsperspektiv, även om det inte kommer användas i 
någon större utsträckning för vidare analyser i detta arbete. 

En automatiserad avkodning, beskriven ovan, är nämligen inte tillräckligt för att bli en skicklig läsare, 
eller att själv kunna uttrycka sig väl i skrift. Myrberg (2001, s. 5-7) menar att det är skillnad på att 
vara ”läs- och skrivkunnig” och att besitta ”läs- och skrivförmåga”. Det förstnämnda innebär enligt 
Myrberg att kunna tillämpa den alfabetiska principen, det vill säga att kunna läsa och skriva, medan 
den senare handlar om en skriftspråklig kompetens som innefattar genrekunskap, grammatiska 
insikter, läsförståelsestrategier etc. Även Høien och Lundberg (2013) hävdar att en automatiserad 
avkodning utgör en oumbärlig grund i läsförmågan, men att ”en fullt utvecklad läsfärdighet […] 
omfattar avancerat tolkningsarbete, slutledning, anpassning till olika läsmål, selektivitet …” (s. 50). 
Det författarna ovan implicit säger är att det krävs många möten med texter av skiftande slag för att 
kunna uppöva en läsförmåga som inkluderar dessa kompetenser. Alatalo (2011) använder 
begreppet ”pragmatisk medvetenhet” för att beskriva liknande förmåga, det vill säga kunskap om 
hur språket används, att kunna uppfatta en underliggande mening eller ironi i yttranden och inte 
bara vad som sägs, läsa mellan raderna, förståelse för kontextens betydelse, för idiomatiska uttryck, 
metaforer etc. (s. 44). Sammanfattningsvis kan konstateras att läs- och skrivundervisningen i de 
tidiga åren bör ske på bred front, där man såväl muntligt som skriftligt uppmärksammar alla 
språkliga nyanser som måste finnas för att förstå texter, ord, sammanhang och betydelser av det som 
förmedlas. 

För att behärska språket som vårt främsta kommunikationsverktyg krävs att grunderna läggs på ett 
bra sätt redan i de tidiga skolåren. Med mindre kan inte människor uppnå sin fulla potential, både 
ifråga om att bidra till det omgivande samhällets utveckling och att utvecklas själva som individer.  

 
3.4.3  Förebyggande faktorer 
Eftersom barns språkliga medvetenhet grundläggs redan före skolåldern, det vill säga i hem- och 
närmiljön, är den språkliga stimulans som barnet får där av stor betydelse för den kommande läs- 
och skrivinlärningen. En uppväxtmiljö med rikliga möten med tal och skrift ger barnet betydligt 
bättre förutsättningar att själv lära sig läsa och skriva, och kan följaktligen verka förebyggande mot 
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läs- och skrivsvårigheter (Alatalo 2011, s. 38, Høien & Lundberg 2013, s. 207-208). Även 
Konsensusrapporterna (Myrberg 2003, Myrberg & Lange 2006) betonar föräldrars och andra 
närståendes viktiga roll ifråga om att stödja barns språkutveckling genom högläsning, samtal och en 
positiv inställning till läsande och skrivande aktiviteter. Att regelbundet samtala mycket i hemmet 
tillmäts också stor betydelse, då det muntliga språket lägger grunden för att förstå skriftspråket. 
National Reading Panel (NRP 2000) sammanfattar denna fråga med: ”Oral vocabulary is a key to 
learning to make the transition from oral to written forms” (s. 230). Druid Glentow (2006) menar 
att ”föräldrarna är barnens första lärare” (s. 167), och understryker vikten av dels språklig stimulans i 
hemmet, i form av högläsning och ständiga dialoger, dels samarbete mellan föräldrar och skola, i 
synnerhet om barnet har någon form av svårigheter i sin läs- och skrivinlärning (s. 168). 

I Skolverkets forskningsöversikt (Myrberg 2001) nämns en rad faktorer av betydelse för att kunna 
förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter i skolan. Vad gäller det förebyggande arbetet förordas 
preventiva och målmedvetna insatser redan i förskolan, förskoleklass och årskurs 1, enligt principen 
att det är bättre att förebygga än att i efterhand försöka reparera. Det handlar då om att på olika sätt 
stärka barnens språkliga medvetenhet, det vill säga förmågan att betrakta och manipulera språkets 
form och uppbyggnad, exempelvis i rim, stavelser, meningar och ord, utan att distraheras av dess 
innehåll. En sådan välkänd metod är Bornholmsmodellen, som genom strukturerade och varierade 
språklekar syftar till att successivt göra barnen medvetna om korrespondensen mellan tal- och 
skriftspråk, mellan fonem och grafem. En övning kan till exempel vara att avgöra vilket av 
orden ”tåg” eller ”nyckelpiga” som är längst. Kan man då bortse från ordens innehållsliga aspekt, det 
vill säga att ett tåg i realiteten är längre än en nyckelpiga, har man nått en viss nödvändig språklig 
medvetenhet (Bornholmsmodellens hemsida). Metoden används ofta i förskoleklassen, men kan 
också tillämpas under de första veckorna i årskurs 1, dels i syfte att upptäcka vilka elever som 
behöver fortsatt fonologisk träning, dels för att både stärka och vidareutveckla barnens språkliga 
medvetenhet (Alatalo 2011, s. 79). Sådana insatser kan innebära att eleverna får hjälp innan de själva 
är medvetna om att de har ett eventuellt kommande problem och därmed undviks upplevelser av 
misslyckanden och motgång. I forskningsöversikten (Myrberg 2001, s. 60) betonas också vikten av 
ett ”diagnostiskt arbetssätt”, det vill säga att läraren dagligen och systematiskt iakttar vilka 
färdigheter eleverna behärskar och inte, följer upp dessa och anpassar sin undervisning därefter. 

Även Alatalo (2011) framhåller i sin avhandling betydelsen av en förebyggande metodik i skolan, och 
definierar skicklig läs- och skrivundervisning som ”att med precision kunna avgöra var elever 
befinner sig i sin läs- och skrivutveckling och att systematiskt och strukturerat hjälpa dem framåt i 
den fortsatta läsutvecklingen” (s. 187). En sådan undervisning gynnar i synnerhet de elever som 
befinner sig i riskzonen att utveckla svårigheter (s. 31), men förutsätter också att lärare besitter 
gedigna kunskaper om såväl barns läsutvecklingsprocess som språkets struktur. I avhandlingen 
framkommer att en förebyggande metodik även kan innebära ett medvetet arbete på 
organisationsnivå, där förskoleklass, årskurs 1 och speciallärare samarbetar i syfte att så tidigt som 
möjligt stötta de elever som behöver särskilt stöd för att motverka att klyftan mellan skickliga och 
svaga läsare ökar. Samarbetet möjliggör inte bara förebyggande insatser för eleverna, utan breddar 
och fördjupar också lärarnas kunskaper om läsinlärningsprocessen (Alatalo 2011, s. 78-82).  

En förebyggande metodik i den grundläggande läs- och skrivundervisningen förordas även av Snow, 
Burns och Griffin (1998), som i sin amerikanska motsvarighet till Konsensusprojektet anger flera 
skäl till varför ett sådant arbetssätt bör vara prioriterat. För det första är förmågan att hantera 
skriftlig kommunikation av essentiell betydelse i dagens samhälle, vilket följaktligen kan innebära 
olika former av oönskat utanförskap om den skriftspråkliga förmågan brister eller är otillräcklig. För 
det andra kan en preventiv undervisning minska risken för att läs- och skrivsvårigheter permanentas 
och därmed försvårar lärandet i högre årskurser, där kraven i form av mer avancerade texter och 
skriftliga uppgifter blir högre. För det tredje kan ständig motgång och upprepade misslyckanden leda 
till att individen dels utvecklar en negativ inställning till läsning, dels undviker att läsa så mycket som 
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möjligt (Snow m.fl. 1998, s. 186). Denna negativa spiral brukar kallas Matteuseffekten2, där de 
skickliga läsarna, som ofta har rikligt med språklig stimulans i hemmet, läser mer och blir allt bättre, 
medan de svagare läsarna med mindre goda förutsättningar och på grund av motgång och brist på 
motivation, läser mindre, blir sämre och till slut kanske tappar tilltron till sin förmåga – trots att det 
är de barnen som behöver läsningen mest. En svag läsförmåga i de första skolåren påverkar således 
inte bara hela skolgången negativt, utan kvarstår ofta även när barnet blivit vuxet (Alatalo 2011, s. 
38-39). Klyftan mellan skickliga och svagare läsare riskerar att på så sätt bli allt större (Tjernberg 
2011, s. 21), vilket understryker vikten av ett förebyggande arbete och tidiga insatser för att undvika 
personliga misslyckanden (Druid Glentow 2006, s. 164-165). Snow m.fl. (1998, s. 20-21) hävdar att 
de allra flesta läs- och skrivproblem kan undvikas eller lösas under barnaåren för att förhindra 
bestående svårigheter senare i livet, vilket kräver tidiga insatser för att hindren ska övervinnas i de 
tidiga skolåren.  

Snow m.fl. (1998) identifierar även tre primära faktorer som hindrar en god läsutveckling: 
svårigheter att förstå och använda den alfabetiska principen (att skrivet språk på ett systematiskt sätt 
representerar talat språk), otillräckliga läsförståelsestrategier samt brist på eller frånvaro av 
motivation till att läsa. Det sistnämnda härrör ofta från upplevelser av läsning som mödosamt arbete 
utan påtaglig belöning, och förstärker oundvikligen de två förstnämnda. Motivation är följaktligen en 
faktor av avgörande betydelse för att utveckla en god läs- och skrivförmåga. En förebyggande 
metodik är enligt författarna således att på olika sätt stimulera det senare och explicit undervisa i de 
förstnämnda (Snow m.fl. 1998, s. 20-21, 208-209). Även Druid Glentow (2006) betonar värdet av 
motivation och menar att särskilt elever med läs- och skrivsvårigheter ständigt behöver erfarenheter 
av att lyckas. Dessa erfarenheter benämner hon ”jag-kan-upplevelser”, vilka i sig gagnar inlärning 
och därmed kan verka förebyggande mot hinder i läs- och skrivutvecklingen (s. 167).  

Som nämnts tidigare har det rått delade meningar om vad en grundläggande läsundervisning som 
syftar till att förebygga läs- och skrivproblem bör innehålla och hur den bör utformas. 
Konsensusrapporterna (Myrberg 2003, Myrberg & Lange 2006) framhåller att framgångsrik läs- och 
skrivpedagogik inte är avhängig en särskild metod, utan snarare lärares kompetens att anpassa en 
variation av metoder till elevers förutsättningar och behov. En annan publikation med liknande syfte 
är National Reading Panel (NRP 2000), en metaanalys med fokus på metodologiska aspekter som 
gynnar den första läsinlärningen och motverkar svårigheter i densamma. Rapporten rekommenderar 
en explicit undervisning i dels fonematisk medvetenhet, dels sambandet mellan språkljud och 
bokstav, då dessa är av avgörande betydelse för hur väl barn lär sig läsa under de första två skolåren 
(s. 19). De sägs också särskilt gynna de elever med svårigheter i läsinlärningen. Exempel på övningar 
kan vara: vilket ljud kommer först i ”sol”? Var i ”mås” hör du /å/? Vilket ljud är samma 
i ”buss”, ”bil” och ”båt”?  Sådan undervisning utgör emellertid i sig själv inte en komplett läs- och 
skrivpedagogik, menar rapporten, utan bör vara en integrerad del tillsammans med andra viktiga 
komponenter. Ej heller är den ett mål, utan ett medel till att utveckla en god läsförmåga (s. 24). 

Vidare framhåller NRP (2000) ytterligare tre viktiga områden i en god läs- och skrivutveckling, där 
skolans insatser har stor betydelse: läsflyt, ordförråd och läsförståelsestrategier. Att uppnå flyt i 
läsningen är en viktig faktor för att kunna förstå det lästa, och är beroende av hur väl ord och delar 
av ord känns igen (jfr ortografisk läsning och automatiserad avkodning ovan) (s. 189). Här spelar 
alltså mängd en central roll – ju fler gånger man har mött ett ord desto lättare blir det att snabbt och 
korrekt läsa av det (Høien & Lundberg 2013, s. 16, Snow m.fl. 1998, s. 82). Rapporten förespråkar 
att elever regelbundet högläser för läraren, som därigenom kan få viktig information om vad de 
behärskar och inte, samt möjlighet att ge omedelbar återkoppling. Man menar att det är ett mer 
effektivt sätt att uppnå läsflyt än att elever läser tyst på egen hand (NRP s. 191-192). Även 
ordförrådet är en ytterst viktig förutsättning för en god läsutveckling. Ett begränsat ordförråd leder 
oundvikligen till begränsad läsförståelse, varför NRP förordar att nya ord ständigt bör 
uppmärksammas, förklaras och undersökas i syfte att oavlåtligen utöka och stärka elevernas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Matteuseffekten syftar på bibelordet i Matt. 13:12: ”Ty den som har, åt honom skall varda givet, så att han får över nog; 
men den som icke har, från honom skall tagas också det han har.” 
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ordförråd (s. 230, 236). Explicit undervisning bör också ges i läsförståelsestrategier, som hjälper 
eleverna att utveckla en metakognitiv förmåga, det vill säga att bli medveten om sitt eget tänkande 
och att reflektera över sin inlärning. En viktig förmåga är till exempel att kunna avgöra när man inte 
förstår det man har läst, kunna välja, utvärdera och även ompröva den strategi man valt (Høien & 
Lundberg 2013, s. 122, NRP 2000, s. 233). 

Swärd (2008) har i sin avhandling studerat hur några lärare tillämpar Wittingmetoden3 i sin läs- och 
skrivundervisning samt på vilka sätt denna metod kan anses förebygga läs- och skrivproblem. 
Metoden används både för nyinlärning, det vill säga för dem som ska lära sig läsa och skriva, och för 
ominlärning, alltså för dem som lidit nederlag i sin läs- och skrivinlärning och som måste lära om. 
Swärd fann bland annat att metodens strukturerade upplägg innebar daglig och noggrann 
dokumentation om varje enskild elev, vilket gav lärarna möjlighet att grundligt följa deras läs- och 
skrivutveckling och därmed förhindra att någon inte fångades upp i tid. De kartläggningstest som 
ändå genomförs uppges därför snarare bekräfta vad man i det diagnostiska arbetssättet redan 
upptäckt (s. 169). Vikten av att så tidigt som möjligt ta tag i de svårigheter som finns för att undvika 
permanenta problem betonas ständigt. Swärd (2008) diskuterar också olika perspektiv inom 
specialpedagogik, och menar att det är en balansgång mellan att å ena sidan se till individen och å 
andra sidan till kollektivet, men att det förra i synnerhet bör beaktas:  

För den enskilda eleven har det stor betydelse, om eventuella svårigheter upptäcks tidigt, så att 
interventioner sätts in. Tidigt insatt adekvat stöd utifrån enskild individs behov kan vara det som 
avgör om eleven når kunskapsmålen. Varje individ har olika förutsättningar, och det gäller för 
specialpedagogen och för klassläraren att stödja elevens läs- och skrivförmåga. Det kan således 
vara lika förödande för en elev att inte bli sedd utifrån den problematik som kan finnas, som att 
i senare årskurser exkluderas på grund av bristande läs- och skrivkunskaper (s. 58-59). 

Den systematiska progressionen gav också eleverna tid att förstå och befästa sambandet mellan 
fonem och grafem, och därmed automatisera sin avkodning (s. 36, 190), vilket är en förutsättning för 
att uppnå god läsförståelse (Høien & Lundberg 2013, s. 39-40, Tjernberg 2011, s. 22). Även om 
Wittingmetoden är mycket strukturerad och teknisk i sitt upplägg, menar Swärd (2008) att läsning 
och skrivning i de aktuella kontexterna sker i meningsfulla sammanhang, och att ”eleverna lär sig 
skriftspråket genom att använda det” (s. 189). Författaren framhåller ytterligare två aspekter av 
betydelse: individualisering utifrån elevernas förutsättningar, vilket vid behov även inkluderade en-
en-undervisning såväl i som utanför klassrummet, samt elevernas delaktighet och medvetenhet om 
sitt eget lärande. Det sistnämnda sker genom att eleven får se sina egna framsteg, åskådliggjorda 
genom såväl testresultat som analyssamtal, och följaktligen kan reflektera över det lärande som skett. 
Att uppöva en metakognitiv förmåga är således central för att eleverna ska lyckas, poängterar Swärd 
(2008).  

 

3.4.4  Identifiering och kartläggning 
En essentiell del av lärares läs- och skrivundervisning handlar om att ha kännedom om hur elevers 
individuella läs- och skrivinlärning fortskrider och om, och i sådana fall vilka, hinder som eventuellt 
uppstår i lärandeprocessen. Utifrån den kunskapen finns det sedan möjlighet att kunna 
individanpassa undervisningen efter de förutsättningar och behov som finns (Alatalo 2011, s. 31). 
Själva införskaffandet av denna kunskap kan gå till på många och varierande sätt. Som tidigare 
framgått används bland annat färdiga kartläggningsmaterial i hela årskurser, så kallad screening, i 
syfte att testa elevers läs- och skrivförmåga inom till exempel avkodning, stavning eller läsförståelse 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Metodens utgångspunkt är att läs- och skrivprocessen består av två delar, avkodning och förståelse, vilka måste läras in 
parallellt var för sig. Det inledande arbetet består av muntligt medvetandegörande om språkets uppbyggnad samt 
stärkande av elevernas metakognitiva förmåga. Därefter arbetar man med avlyssningsskrivning med så kallade 
innehållsneutrala språkstrukturer (kombinationer av konsonanter och vokaler som inte betyder någonting), vilka lärs in i 
en noga utvald ordning med ökande svårighetsgrad, och som sedan används för associationsträning och ordskapande 
utifrån elevers individuella förmåga. En grundtanke är också att läsning och skrivning understödjer varandra (för en mer 
detaljerad metodbeskrivning, se Swärd 2008, s. 33-37).  
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(Skolinspektionen 2011). Det framkommer även i Alatalos avhandling (2011, s. 88-89) att det ofta 
görs regelbundna kartläggningar i hela klasser, men att resultaten av olika anledningar inte alltid följs 
upp med individanpassade insatser. Det kan bland annat bero på lärares egna upplevelser av 
otillräcklig kunskap om hur de identifierade svårigheterna bör mötas eller att stora elevgrupper med 
många och skiftande behov, tillika med resursbrist, begränsar klasslärares möjligheter till dessa 
insatser. Det kan också bero på inställningen att ett lågt resultat snarare beror på elevens omognad 
än på läs- och skrivsvårigheter, och att man då hellre bör invänta läsmognaden innan man går vidare 
(s. 115-116). Enligt Konsensusrapporten (Myrberg 2003) är det sistnämnda inte att rekommendera, 
då svårigheterna riskerar att cementeras med en negativ spiral av personliga misslyckanden som följd.  

Vidare framkommer det att kartläggningar av elevers läs- och skrivförmåga görs av såväl klasslärare 
som specialpedagog/speciallärare, där samarbetet mellan yrkesgrupperna framställs som mycket 
värdefullt ifråga om att utreda vari svårigheterna specifikt består (Alatalo 2011, s. 103, 117-121). 
Vissa svårigheter upptäcks av klasslärare redan i årskurs 1, vilka många gånger också kan urskilja vad 
eleverna har svårt med. Det kan till exempel vara oförmåga att rimma eller uppfatta enskilda fonem, 
att inte kunna ljuda ihop ord eller svårigheter att följa en kronologisk berättelse (s. 119). Om mer 
komplexa och svårtolkade läs- och skrivhinder befaras konsulteras ofta specialpedagog/speciallärare, 
som kan göra en fördjupad utredning och i vissa fall även ta hand om de specifika stödinsatserna (s. 
118). Enligt Alatalo är arbetet med kartläggning en avspegling av dels hur man valt att organisera 
läsundervisningen på skolan, dels skolans synsätt på identifiering. I ett förhållningssätt där man 
inväntar elevers läsmognad avvaktar man många gånger med att försöka upptäcka läs- och 
skrivproblem, medan man i skolor där tidiga insatser prioriteras vanligen har en policy att på ett 
tidigt stadium identifiera svårigheter i syfte att möta dem med adekvata insatser. I den senare 
kategorin återfinns inte sällan ett nära samarbete mellan förskoleklass och de första årskurserna samt 
med specialpedagog/speciallärare (s. 113-121).   

Tjernberg visar i sin fallstudie Specialpedagogik i skolvardagen (2011) på några betydelsefulla faktorer 
som bidrar till en gynnsam läs- och skrivinlärning, där lärares förmåga att både kunna uppfatta hur 
eleverna svarar på undervisningen i det vardagliga arbetet och att kunna identifiera vari hinder och 
svårigheter specifikt består tillmäts stor betydelse. Det senare bör enligt Tjernberg grundligt utredas 
för att kunna avgöra vilket stöd som är mest ändamålsenligt och kunna hjälpa eleven framåt i sin läs- 
och skrivutveckling. Eftersom de individuella förutsättningarna hos eleverna är olika, både ifråga om 
tidigare kunskaper och förmågor och vilka lärandestrategier de använder, blir också svårigheterna 
olika, vilket innebär att samma metod inte kan tillämpas på alla (s. 148-149). Det är även viktigt att 
eleverna utmanas i förhållande till förmåga för att kunna utvecklas, såväl de som behöver särskilt 
stöd som de elever som kommit längre i sitt lärande (s. 118-119). I studien framkommer också 
betydelsen av varierande aktiviteter i läs- och skrivundervisningen, som till exempel högläsning med 
för- och efterarbete, muntliga framföranden, olika skriftliga övningar etc., vilket gör det möjligt att 
identifiera vad eleverna behärskar och inom vilka områden de behöver mer träning och stöd. 
Tjernberg betonar att ett ovan beskrivet arbetssätt förutsätter både djup och bredd i lärares kunskap 
om barns skriftspråkliga utvecklingsprocess (s. 157), och i likhet med Alatalo (2011) poängteras 
värdet av specialpedagogisk kompetens och ömsesidigt samarbete mellan olika professioner. 
Sammanfattningsvis visar studien att en betydelsefull framgångsfaktor för elevers läs- och 
skrivlärande är att skolan har en medveten och uttalad strategi vad gäller att motverka och upptäcka 
läs- och skrivsvårigheter. I denna ingår ett förebyggande diagnostiskt arbetssätt hos lärarna, tidig 
screening och effektiva insatser redan i den inledande inlärningen (Tjernberg 2011, s. 157). 

Nedan presenteras kort några av de etablerade kartläggningsmaterial som ofta används och som har 
relevans för detta arbete.  

Fonolek – kartläggningsmaterial för att bedöma den fonologiska medvetenheten från 6 år och uppåt. 
Materialet kan användas både i grupp och enskilt, och sker under lekfulla former. Det förutsätter ett 
tidigare medvetet arbete med språklekar. Delproven innehåller ljudsegmentering, lyssna ut initialt 
ljud samt ljudsyntes. 
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Ordlek – ett komplement till observationer av barnens språkliga utveckling och förutsätter ett 
tidigare arbete med språklekar. Används från 5-6 års ålder och innehåller delarna rim, 
ordlängdsjämförelse och språkljud.  

DLS – Diagnostiskt läs- och skrivprov, screening, som genomförs på gruppnivå och som analyserar 
olika delar av läsförmågan, och som finns i varierande antal delprov beroende på årskurs. För 
årskurs 2 finns exempelvis delproven Läsförståelse, Rättstavning, Ordförståelse och Samma ljud. 
DLS finns för hela grundskolan upp till år 1 på gymnasiet. Syftet kan dels vara att få en översiktlig 
bild av klassens och en enskild elevs förmåga, dels ett verktyg för att utvärdera undervisningens 
effekt, dels ett underlag för resursfördelning.  

LUS – Läsutvecklingsschema som beskriver läsutvecklingen i etapper. LUS är ett kvalitativt 
bedömningsmaterial i syfte att följa varje elevs individuella läsutveckling för att läraren utifrån det 
ska kunna anpassa sin undervisning, och även kunna sätta in åtgärder om eleven riskerar att halka 
efter. Bedömningen sker inte som ett diagnostillfälle, utan i en gynnsam lässituation och med en text 
som eleven valt själv, och elevens förmåga bedöms inte heller i förhållande till gruppens.   

H4/H5 – ett avkodningstest som mäter korrekt högläsning av ord på en minut. Det består av 153 
vanliga ord med stigande svårighet, från 2-3 bokstavsord till flerstaviga ord samt ord med 
konsonantkombinationer. Testet görs individuellt, där läraren dels markerar antalet ord som eleven 
hinner läsa, dels vilka slags fel eleven gör.  

 

3.4.5  Åtgärder 
Det har konstaterats att en medveten förebyggande metodik kan motverka svårigheter i läs- och 
skrivinlärning, och att det är viktigt att identifiera vari eventuell problematik specifikt består för att 
eleven ska kunna bli hjälpt på rätt sätt. Kartläggning och screening kan vara effektiva metoder för en 
korrekt identifiering, men det är steget därefter som främst har betydelse för den enskilde eleven, 
alltså hur man går vidare med den information som framkommit. Som nämnts tidigare hänger 
testers och diagnosers nytta på hur väl de följs upp med individanpassade åtgärder (Myrberg & 
Lange 2006, s. 17). Även Druid Glentow (2006) menar att man först måste försäkra sig om att 
tillräckliga resurser finns tillgängliga för att möta de behov som identifieras innan man screenar en 
hel årskurs, och nämner resurser som lärarkompetens, lokaler, möjligheter till regelbunden en-en-
undervisning och om skolan de facto har råd med dessa åtgärder (s. 163). Høien och Lundberg 
(2013) framhåller vikten av tidigt insatta och systematiska åtgärder vid konstaterad läs- och 
skrivproblematik, redan i årskurs 1 eller 2, och hävdar att detta på sikt medför ekonomiska 
besparingar för skolan, då behoven av specialpedagogisk hjälp reduceras i högre årskurser. Om 
stödet till att övervinna lässvårigheter kan ges i årskurs 1-3, menar författarna att cirka 80 procent av 
eleverna kan röna samma framgång. Motsvarande siffror för årskurs 3-5 och efter årskurs 5, är 50 
respektive 10-15 procent. Den mest betydelsefulla vinsten är emellertid den enskilde elevens 
upprättelse från motgång till framgång, vilket höjer studiemotivationen avsevärt (Høien & Lundberg 
2013, s. 216-217). 

Vilka åtgärder som sätts in och hur länge de varar beror på svårigheternas beskaffenhet, men också 
på resurserna nämnda ovan. Det är dock viktigt att de är anpassade så att eleven får träna på det som 
han eller hon specifikt behöver (Alatalo 2011, Tjernberg 2011). För en elev med talsvårigheter kan 
det behövas hjälp av en logoped, medan det för en elev med dyslektiska problem är viktigt att med 
strukturerad vägledning automatisera sin avkodning, företrädesvis i enskild undervisning under 
intensiva perioder. Høien och Lundberg (2013) hänvisar till ett flertal studier där en strukturerad och 
intensiv stödundervisning, innehållande olika moment som fonematisk träning, avkodning, ordbilder, 
läsning och skrivning etc., gett mycket positiv effekt för elever med läs- och skrivproblem, förutsatt 
att åtgärderna ges kontinuerligt under en viss tidsperiod. Tre pass i veckan i tre månader är således 
att föredra framför ett pass i veckan i nio månader, då det förra visat sig mer effektivt än det senare 
(s. 260-265).  
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Ytterligare en studie som påvisar positiva resultat av systematiska och intensiva stödinsatser är 
Wolffs interventionsstudie från 2011, där drygt ett hundratal nioåriga elever med identifierade 
avkodningssvårigheter deltog. Interventionsgruppen fick enskild och explicit undervisning i 
fonematisk medvetenhet/avkodning, läsförståelsestrategier samt läsflyt, och insatserna pågick under 
tolv veckor, med 40 minuters träning varje skoldag (Wolff 2011, s. 299-300). Effekterna visade sig 
inte bara vid interventionsperiodens slut, då ett test gjordes, utan påverkade indirekt läsfärdigheten i 
positiv riktning på längre sikt (s. 307). Även Wolff förespråkar devisen hellre förebygga än i 
efterhand försöka reparera, men menar att det alltid kommer att finnas elever i behov av särskilda 
insatser för att kunna ha en möjlighet att komma ikapp sina jämnåriga i läsning (s. 296). Många 
gånger har en ond cirkel redan etablerats, där tidigare misslyckanden gett upphov till en negativ 
inställning till läsning som gjort att eleven undviker att läsa, vilket i sin tur påverkar läsförmågan, 
eftersom lästräning är vad eleven behöver (jfr Matteuseffekten ovan). I likhet med Høien och 
Lundberg (2013) och med hänvisning till NRP (2000), hävdar Wolff att det är de intensiva 
åtgärderna som explicit tränar flera och olika delar av läsfärdigheten, enskilt eller i mindre grupper, 
som ger de bästa resultaten hos dessa elever (s. 296). 

I Alatalos avhandling (2011) framkommer att specialundervisning, alltså de specifika åtgärderna, kan 
organiseras på olika sätt, där såväl klasslärare som specialpedagog/speciallärare kan genomföra den. 
Några av de faktorer som påverkar möjligheterna till specialundervisning sägs dels vara i vilken 
utsträckning klasslärare upplever sig ha tillräcklig kunskap om problematiken och vilka insatser som 
är mest adekvata, dels de hinder som uppstår till följd av tidsbrist och stor elevgrupp, dels tillgång till 
speciallärare. En försvårande omständighet kan vara att de specialpedagoger/speciallärare som finns 
arbetar på flera skolor, vilket minskar möjligheterna till kontinuitet. Behovet av speciallärare 
framställs som mycket stort (Alatalo 2011, s. 123-130). Studien visar också att det bland lärare finns 
en uppfattning om att daglig lästräning av intressanta texter är en tillräcklig åtgärd för elever med läs- 
och skrivsvårigheter (s. 87-88). Alatalo menar dock att stödinsatser bör vara inriktade på vad eleven 
behöver träna, exempelvis läsförståelse eller avkodning, och även innehålla inslag som tränar andra 
delfärdigheter av läsförmågan (s. 31, 195). Samma ståndpunkt framförs, som tidigare nämnts, av 
NRP (2000), som menar att tyst enskild läsning främst gynnar de redan skickliga läsarna, medan de 
svagare snarare behöver stöd och vägledning för att utveckla sin läsning.  

Nedan presenteras ett etablerat interventionsmaterial som används vid konstaterade 
avkodningssvårigheter och som har relevans för detta arbete. 

Bravkod – en förkortning för orden bra avkodning. Materialet består av en- och tvåbokstavslistor, 
listor med konsonantkombinationer och flerstaviga ord, och syftar till att eleven ska överinlära och 
automatisera avkodning av bokstäver, stavelser och hela ord. Undervisningen sker en-en i intensiva 
20-minuterspass två till tre gånger i veckan, och en viktig grundtanke är att elevens framsteg 
synliggörs i syfte att stärka dennes självförtroende. 

 

3.5  Intervjuundersökningens genomförande 
Intervjupersonerna kontaktades först muntligt och tillfrågades om medverkan på ett tidigt stadium, 
för att sedan få möjlighet att ta ställning ytterligare en gång när informationsbrevet presenterats 
(bilaga 1). Samtliga bekräftade då sitt medgivande genom att signera var sitt exemplar av 
informationsbrevet, vilka jag omedelbart mottog personligen. Vid det stadiet hade en intervjuguide 
redan börjat utarbetas, men för att utvärdera intervjufrågorna för eventuella justeringar och 
omformuleringar och för att beräkna intervjuernas tidsåtgång, genomfördes en mindre pilotstudie 
med två lärare på en annan skola än den som intervjupersonerna arbetar på. Bryman (2011) 
framhåller flera fördelar med en pilotstudie, bland annat att den kan ge intervjuaren ”vana och 
säkerhet” (s. 258-259) vad gäller såväl själva frågorna som intervjusituationen som sådan, vilket 
också blev fallet i detta arbete och följaktligen värdefullt inför själva intervjutillfällena. Vid 
utformning av de slutgiltiga frågorna har viss inspiration hämtats från intervjufrågorna i Alatalos 
avhandling (2011), som också behandlar den grundläggande läs- och skrivundervisningen i årskurs 1-
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3. Intervjuerna har vidare varit semistrukturerade (Bryman 2011, s. 415), där nämnda intervjuguide 
(bilaga 2) utgjort det ramverk inom vilket samtalen ägt rum, men där stort utrymme getts för 
respondenterna att utforma svaren själva och där frågornas ordningsföljd växlat något, främst till 
följd av att svaret på en fråga stundtals inkluderat svaret på en annan. Följdfrågorna har således till 
viss del varierat, beroende på vilka svar som framkommit och på vad intervjupersonerna valt att 
särskilt betona. Frågorna gavs alltså inte i förväg, utan presenterades först vid intervjutillfällena. 

De åtta intervjuerna genomfördes sedan i lokaler som respondenterna själva valt på respektive skola, 
och inleddes med en kortfattad upprepning av den information som de tidigare tagit del av i 
informationsbrevet. Intervjuerna pågick i genomsnitt i 45-50 minuter och spelades in med 
mobiltelefon. Intervjupersonerna gavs efter frågorna möjlighet att tillägga och förtydliga sina svar, 
vilket också skedde i några fall. Intentionen har alltså varit att på ett tidigt stadium klargöra så 
mycket som möjligt av innebörden i respondenternas utsagor i syfte att kunna göra en 
så ”välgrundad analys” (Kvale & Brinkmann 2009, s. 127) som möjligt. Materialet transkriberades 
sedan i sin helhet och skrevs ut för att lättare kunna analyseras. Samtliga intervjupersoner erbjöds ta 
del av såväl inspelningen som det transkriberade materialet, men avböjde. De tre huvudområdena 
som tidigare presenterats i arbetet utgjorde därefter en naturlig utgångspunkt och struktur vid själva 
analysarbetet, där respondenternas utsagor ställts i relation till varandra och till tidigare forskning. 
När det bedömts att underlätta förståelsen för läsaren har citaten försetts med förtydliganden inom 
hakparentes samt interpunktion. 

 

3.5.1  Urval 
Urvalet av respondenter begränsar sig till personer på två olika skolor inom olika rektorsområden i 
samma kommun. Vidare stratifierades urvalet så att det för varje skola valdes ut respektive 
specialpedagog och därtill ansvariga klasslärare i årskurserna 1-3. Intervjupersonerna innefattar alltså 
flertalet av de som har huvudansvaret för läs- och skrivinlärningen i grundskolans tidigaste år på de 
två största skolorna inom kommunen. Ifall undersökningsområdet skulle utökas så att antalet 
intervjupersoner skulle kunna behandlas med en kvantitativ metod vore modellen fullt tillämpbar för 
en generalisering i vidare bemärkelse. Det är alltså avgränsningen, stratifieringen, i sig själv som 
begränsat antalet intervjupersoner och inte någon annan urvalsprincip. Till följd av det begränsade 
urvalet respondenter är det inte möjligt att generalisera svaren såsom allmängiltiga i någon 
bemärkelse, annat än som en återspegling av förhållandena inom respektive skolor. Speglat och 
jämfört med större arbeten i mer omfattande forskning bör de däremot kunna säga något mer. 
Urvalsprincipen kan alltså till stor del betraktas som ett ”målinriktat urval”, där intentionen varit 
att ”intervjua personer som är relevanta för forskningsfrågorna (problemformuleringen)” (Bryman 
2011, s. 434).  

 

3.5.2  Presentation av intervjupersonerna och skolorna 

Klasslärare 1 har en grundutbildning som lågstadielärare, och har arbetat i årskurs 1-3 sedan 1971. 
Därtill har hon flera 5-poängskurser i olika ämnen, bland annat matematik, fysik och engelska. I 
detta arbete benämns hon L1. 

Klasslärare 2 är grundskollärare i årskurserna 1-7, med inriktning svenska och SO, och har arbetat 
sedan 1996, främst i årskurserna 1-3, men också några år i årskurs 4-6. Hennes fortbildning består av 
en kurs vid ett universitet samt andra mindre kurser. I arbetet benämns hon L2. 

Klasslärare 3 är utbildad lågstadielärare, och har arbetat i årskurs 1-3 sedan 1971. Hennes 
fortbildning består av flera 5-poängskurser i olika ämnen, bland annat specialpedagogik, matematik 
och Svenska 2 (motsvarigheten till nuvarande SVA). I arbetet benämns hon L3. 

Specialpedagog 1 har en grundutbildning som förskollärare och därjämte mindre kurser i 
specialpedagogik. Hon har också en lärarutbildning med inriktning mot grundskolans tidigare år, 
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vilken inkluderade en termins specialpedagogik. Sedan 2003 har hon arbetat som specialpedagog, 
både i förskolor och i grundskolan, med fokus på årskurs 1-3. I hennes fortbildning ingår bland 
annat kurser i handledning. I arbetet benämns hon S1. 

L1-L3 samt S1 arbetar på samma skola. 

Klasslärare 4 är utbildad lågstadielärare med inriktning svenska och idrott. Hon har arbetat sedan 
1979 i årskurserna 1-5, och har flera fortbildningskurser, bland annat i SVA, matematik, NO och 
idrott. I arbetet benämns hon L4. 

Klasslärare 5 är grundskollärare i årskurserna 1-7, med inriktning svenska och matematik. Hon har 
sedan år 2000 mestadels arbetat i årskurserna 1-3, men även i 4-6. Som fortbildning har hon gått 
några mindre kurser, bland annat i engelska. I arbetet benämns hon L5.  

Klasslärare 6 har en grundutbildning som lågstadielärare, och har arbetat i årskurs 1-5 sedan 1972. 
Som fortbildning har hon förutom flera mindre kurser 20 p specialpedagogik. I arbetet benämns 
hon L6.  

Specialpedagog 2 är utbildad lågstadielärare och arbetade i årskurs 1-3 från 1973. Därefter har hon 
vidareutbildning till såväl speciallärare som specialpedagog, och har arbetat som specialpedagog 
sedan 2002. I arbetet benämns hon S2. 

L4-L6 samt S2 arbetar på samma skola.  

Båda skolorna ligger centralt i två mindre samhällen i en glesbygdskommun, och på respektive skola 
går elever från förskoleklass upp till årskurs 9. Skolan där L1-L3 samt S1 arbetar har något högre 
elevantal än den andra skolan, och den sistnämnda har större upptagningsområde från omgivande 
landsbygd.  

 

3.5.3  Forskningsetiska överväganden 
Då föreliggande arbete till stor del bygger på åtta intervjuer har särskilda forskningsetiska 
överväganden gjorts, där Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer (2002) varit vägledande. Det 
första kravet, Informationskravet, har uppfyllts såtillvida att samtliga intervjupersoner skriftligen 
informerats om examensarbetets syfte, vad deras medverkan innebär, att deltagandet är frivilligt och 
att de har rätt att avbryta det närhelst de önskar, utan vidare motivering (se bilaga 1). Därtill 
informerades om att materialet enbart kommer att användas i föreliggande arbete och inte publiceras 
eller spridas på annat sätt (Nyttjandekravet). Samtyckeskravet har därefter uppfyllts genom att 
intervjupersonerna undertecknat det informationsbrev de tilldelats, varefter jag personligen mottagit 
dem. Kvale och Brinkmann (2009, s. 87) benämner detta ”informerat samtycke”, och framhåller 
även vikten av att intervjupersonerna informeras om konfidentialitet, vem som kommer att ha 
tillgång till materialet samt att deltagarna erbjuds ta del av såväl obearbetat som analyserat material. 
Information om samtliga dessa aspekter har delgivits intervjupersonerna, både skriftligt i 
informationsbrevet och muntligt vid intervjutillfällena. Konfidentialitetskravet har således uppfyllts 
genom information till respondenterna samt att de avidentifierats i analys och presentation av 
arbetet.  

 
3.6  Metodologisk reflektion 
En fråga man bör ställa är: finns det någon alternativ metod eller angreppssätt som skulle kunna 
uppfylla syftet och besvara frågeställningarna på ett bättre eller effektivare sätt? Svar: definitivt ja. 
Allting kan givetvis göras bättre och grundligare, exempelvis genom en intervjuundersökning med 
långt fler respondenter och många fler och mer välstrukturerade intervjufrågor, som bland annat 
skulle kunna möjliggöra även en kvantitativ bearbetning av materialet, och därtill en mer omfattande 
litteraturstudie. En metod som därvid möjliggör en statistisk behandling av materialet skulle kanske 
kunna medföra en större grad av generaliserbarhet, åtminstone i någon mening.  
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Kvale och Brinkmann (2009, s. 33) menar att intervjuer är ett hantverk som successivt kan läras 
genom praktisk erfarenhet. Föreliggande arbete har alltså inte bara bidragit till ökad kunskap och 
förståelse inom ämnesområdet, utan också varit ett lärtillfälle ifråga om intervjun som metod. Som 
nämnts tidigare presenterades intervjufrågorna först vid själva intervjutillfällena och inte tidigare. 
Fördelen med att låta respondenterna ta del av frågorna i förväg är att de då får tid på sig att 
förbereda sig inför intervjuerna. Å andra sidan kan värdet i spontana svar och det unika i varje 
utsaga till viss del gå förlorad, då intervjupersonerna kanske rådfrågar varandra eller läser någon 
form av litteratur för att kunna leverera ”rätt” svar. För mig har de spontana svaren varit viktigare än 
genomtänkta formuleringar och leverans av faktakunskaper. Om jag ska försöka vara självkritisk 
inser jag i efterhand att min tillämpade metod skulle kunna ha förbättras genom att öppningar fanns 
för en rad intressanta följdfrågor, som jag upptäckte först vid bearbetning av materialet. Det skulle 
givetvis tillfört arbetet ytterligare givande infallsvinklar, men det skulle samtidigt gjort arbetet mer 
omfattande och tidskrävande.  

 

3.7  Arbetets reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Med tillförlitlighet, det vill säga reliabilitet, avses hur tillförlitligt arbetet kan anses i relation till 
påverkansfaktorer av olika slag. Intentionen har varit att uppnå så god tillförlitlighet som möjligt 
genom att på ett transparent och uttömmande sätt redogöra för samtliga delar i arbetsprocessen, för 
att ge läsaren möjlighet att bedöma dess kvalitet. Patel och Davidson (2003, s. 98) menar att det vid 
intervjuer främst är intervjuaren själv som på olika sätt kan påverka tillförlitligheten i en studie. Min 
förförståelse har i mångt varit en tillgång i såväl utformande av intervjufrågor som tolkning och 
analys, men har också gjort att jag på ett medvetet sätt försökt förhålla mig så objektiv som möjligt 
för att inte otillbörligt påverka desamma. Jag har försökt att ställa frågorna utan att påverka 
respondenterna i deras svar. I transkriberingarna har jag så noggrant som möjligt återgett exakt de 
formuleringar som intervjupersonerna använt, varefter citat med personhänvisning har varvats med 
tolkning och analys i syfte att möjliggöra en så korrekt bedömning som möjligt av vad som sagts. 

Med trovärdighet, det vill säga validitet, avses om arbetet de facto undersöker det som ska 
undersökas. Validiteten kan bedömas i relation till hur intervjufrågorna är relevanta för arbetets syfte 
och frågeställningar. Vid utvärderingen av den pilotstudie som genomfördes, justerades 
intervjufrågorna något för att tydligare svara mot arbetets syfte, samtidigt som jag reflekterade över 
min möjliga påverkan av intervjupersonerna. Dessa testintervjuer fungerade alltså även som en 
egenkontroll i syfte att stärka arbetets tillförlitlighet och relevans.  

Frågan om arbetets generaliserbarhet är här främst relaterat till om respondenterna är representativa 
för sin grupp, eftersom antalet intervjupersoner är för litet för att betraktas som generaliserbart, då 
det statistiskt är för få för att kunna representera en normalfördelningskurva (kvantitativ metod). 
Detta har även omnämnts något under rubriken Urval. 

 
4  Resultat och analys 
Syftet med föreliggande arbete är att belysa faktorer som förebygger svårigheter i läs- och 
skrivinlärning samt metoder som används för att identifiera vari svårigheterna består och åtgärder 
som tillämpas för att stödja elever med läs- och skrivproblematik. I detta avsnitt redogörs för 
arbetets resultat och analys, det vill säga intervjusvaren reflekterade mot aktuell forskning, disponerat 
i de tre huvudområden som tidigare presenterats. Inledningsvis behandlas alltså förebyggande 
faktorer, med fokus på hemmiljöns betydelse och förebyggande metodik i skolan, och därefter 
områdena identifiering och kartläggning samt åtgärder.  
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4.1  Förebyggande faktorer 
De förebyggande faktorerna har delats in i två huvudområden, hemmiljöns betydelse och 
förebyggande metodik i skolan, beroende på de intervjusvar som respondenterna betonat. 

 

4.1.1  Hemmiljöns betydelse 
Det framkommer av intervjuerna att både klasslärarna och specialpedagogerna tillmäter elevers 
uppväxtförhållanden och hemmiljö stor betydelse, både vad gäller att skapa gynnsamma 
förutsättningar för en god läs- och skrivinlärning och att stödja barnen i den fortsatta utvecklingen. 
Flera av respondenterna betonar särskilt betydelsen av den muntliga kommunikationen i hemmet, då 
de menar att den lägger grunden för en språklig medvetenhet, som i sin tur utgör fundamentet i läs- 
och skrivinlärningen. Både L1, L3 och L5 menar att samtal och berättande i hemmet utökar barns 
ordförråd och vidgar deras begreppsvärld. L5 berättar att hon märker stor skillnad på elever som är 
vana att samtala och de som inte är det, och exemplifierar med att de förra deltar i diskussioner, de 
lyssnar på vuxna människor och på kamrater samt är vana vid återkoppling och följdfrågor, och 
beskriver det som att ”man säger att dom har ett köksbord hemma”. Den senare kategorin har vant 
sig vid ett mer korthugget språk, ofta i form av tillsägelser och korta uppmaningar, menar L5, vilket 
gör att vanliga begrepp som ”i förrgår” och ”igår” ibland saknas hos dessa barn. L1 menar att 
ordförrådet är väldigt viktigt och att  

… det syns ju verkligen när dom kommer … hur det är hemifrån alltså, hur man har fått vara 
med och samtala med vuxna, lyssna på när dom har läst och bara vara med i vuxenpratet. 

Även L4 uppmanar föräldrar att både ”läsa mycket hemma för barnen högt och … prata, prata 
mycket runt middagsbordet.” På en följdfråga om hur man som förälder kan underlätta och 
stimulera sina barns språkutveckling svarar L3:  

För det första är det ju att läsa för sina barn, det är absolut a och o, men inte bara det … prata 
med dina barn, inte att du ska prata, låt barnen prata lyssna på dina barn … lyssna på barnen 
tror jag är jätteviktigt … Det tror jag är försummat i nutid också, man ger inte barnen tid att få 
prata färdigt utan man fyller i åt dom eller så. 

I likhet med övriga intervjupersoner uppmanar hon föräldrar både till regelbunden högläsning och 
att prata mycket med sina barn och inte åt dem. En parallell kan här dras till National Reading Panel 
(2000, s. 230), som hävdar att det muntliga ordförrådet har stor betydelse för förmågan att 
uppmärksamma kopplingen mellan talat och skrivet språk, och att förståelsen av ett obekant ord 
som läses är avhängigt läsarens muntliga vokabulär snarare än det skriftliga. I ljuset av detta kan 
intervjupersonernas utsagor tolkas som att ordförråd och begreppsbildning går hand i hand, och att 
båda är viktiga faktorer för att förebygga läs- och skrivproblem. Denna tanke får även stöd av 
Myrberg och Lange (2006, s. 56), som visar på sambandet mellan språklig stimulans i hemmet och 
en rik ordförrådsutveckling.  

En annan aspekt som respondenterna i intervjustudien anser har stor betydelse för barnens första 
läs- och skrivinlärning är den inställning till läsning, skrivning och skolan överlag som barn möter i 
sin hem- och närmiljö. Att se och iaktta föräldrar, syskon och andra närstående läsa, böcker i 
hemmet och biblioteksbesök är viktiga faktorer som lärarna menar visar på att läsning är något man 
gör för såväl nyttans som nöjes skull, och att detta i sin tur både påverkar barnens intresse att läsa 
och skriva, och ökar förståelsen för skriftspråkets funktion. 

L5: Om dom inte är van att se föräldrar och syskon eller andra i närheten läsa då är det kanske 
svårt att förstå nyttan med det … därför ser man aldrig någon som läser då har man inte med sig 
det i bagaget att det kan vara bra att kunna … Läs för barnen och visa att du läser själv. 

L3: … då är det ju självklarheter [om mamman och pappan läser och skriver hemma] och det är 
böcker hemma, man ser föräldrarna läser, man skriver till varandra, får böcker av mormor, inte 
för att ställa i bokhyllan utan för att läsa, det är alltid självklart att det är böcker, man går på 
biblioteket, jag tror det är jättestor skillnad, det tror jag definitivt. 
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S1: En del tycker skolan är skit och andra inte … man märker det på både barn och föräldrar det 
här med att få hjälp hemma och … bara attityden mot skolan och läsning … det är en stor 
skillnad.  

På följdfrågan om de märker skillnad på eleverna beträffande förutsättningar i förhållande till 
hemmiljö svarar L3, L5 respektive L6: 

L3: Det är jättestor skillnad och det är ju inte bara att läsa och skriva utan det är ju att uttrycka 
sig över huvud taget, berätta något, hittar inte ord för saker och ting … det är väldig skillnad på 
barn tycker jag. 

L5: Ja, ja, ja, om dom är van att läsa, för i det här gänget är det kanske två som har blivit läst för, 
resten har teve på rummet … det är stor skillnad. 

L6: … det allra första är ju att dom är vana vid att se mamma och pappa läsa, att dom ser att det 
är nåt man ska göra och att dom förstår att man läser ett recept, att det står bokstäver och så 
utför man nånting och vad läsning är för nånting. Sen att dom tycker att läsning är nåt man gör 
för nöjes skull, njutbart och att det inte bara är något som är läxa. Det är ju väldigt basala saker 
innan själva läsinlärningen börjar tycker jag. 

S2: … dom har bättre ordförråd till exempel, allmänbildade på ett annat vis och så det här att 
läsa, träna lite grann, göra sina läxor, det finns på ett annat sätt än där skolan inte är så viktig.  

Både Alatalo (2011, s. 38) och Høien och Lundberg (2013, s. 207-208) framför en liknande 
uppfattning och framhåller att en uppväxtmiljö med riklig språklig stimulans underlättar barnets läs- 
och skrivinlärning betydligt. L2 berättar att det hon i den första läsinlärningen är mest observant på 
är just barnens intresse, då hon menar att detta i sig skapar en drivkraft som gör att barnen kommer 
att lära sig läsa, även om det tar något längre tid. Det är svårare när de inte förstått poängen med att 
läsa, menar L2, och hon försöker då hitta texter inom barnens intresseområde, som kan verka som 
en motivationsfaktor. Även L5 använder samma strategi och uppger att man ibland får ”skrämmas” 
för att öppna barnens ögon för nyttan med läsning. Hon exemplifierar med något hon tidigare sagt 
till en elev: ”tänk när du börjar på att vara tolv, tretton år och ska gå på bio med dina kompisar och 
ska se en film, så är filmen textad, ska du sitta där och inte förstå?”. Motivation, sprungen ur 
läsupplevelser som något positivt, är således av avgörande betydelse för en god läsutveckling (Snow 
m.fl. 1998, s. 21).  

Sammanfattningsvis kan konstateras att intervjupersonerna ser en riklig tal- och skriftspråklig 
stimulans i hemmet och närmiljön som viktiga faktorer för en god läs- och skrivinlärning. Ju mindre 
läsmotiverade barnen är och ju mindre de har mött av skriftspråket i sin hemmiljö, desto större blir 
följaktligen skolans kompensatoriska roll (Alatalo 2011, s. 49, Høien & Lundberg 2013, s. 208, 
Myrberg & Lange 2006, s. 100-101).  

 

4.1.2  Förebyggande metodik i skolan 
Samtliga intervjupersoner anser att man kan förebygga läs- och skrivproblem i de första årskurserna 
genom ett medvetet arbete och tidiga insatser i förskola och förskoleklass. Flera nämner rim, ramsor, 
sagor och att urskilja ljud som bra aktiviteter som stärker barnens språkliga medvetenhet och 
underlättar deras läsinlärning i årskurs 1. 

S1: … jag tycker dom här rim och ramsor och allt det här, dom har mycket bra på förskolan och 
det tycker jag är jätteviktigt. Jag gillar inte att det blir så stora barngrupper och mindre … mindre 
vuxna för det här med samtal … bara att ha samtal med barnen, sitta och prata så här [visar med 
kroppsspråket att hon menar ansikte mot ansikte], det blir ju mindre och mindre tillfällen, 
föräldrarna hinner inte med, personalen hinner inte med och jag tror att redan där [betonas 
starkt] missar vi mycket.  

L4: … man märker det [svårt att uppfatta ljud] redan då när dom är fyra fem år vill jag påstå och 
det är enormt viktigt att jobba medvetet med språk, med ord, med språket när dom är så här 
små. 
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S2: Det är ju att … rimma, lyssna på ljud, ramsor, den biten … dom jobbar så i förskolan också 
… det är viktigt att få en känsla för språket redan i förskolan …  

L6 samt S1 använder även begreppet ”fonologisk medvetenhet”, vilket kan tolkas som att de 
tillmäter det en specifik betydelse i förhållande till hur läs- och skrivinlärningen kommer att 
fortskrida. En sådan uppfattning stöds av Snow m.fl. (1998), som menar att både fonologisk och 
fonematisk medvetenhet är en förutsättning för att kunna lära sig läsa och skriva. Alatalo (2011) 
poängterar att det är av yttersta vikt att lärare i årskurs 1-3, det vill säga de som ansvarar för den 
grundläggande läs- och skrivundervisningen, har ingående kunskaper om språkets struktur och den 
process i vilken barn tillägnar sig skriftspråket för att kunna förmedla de nödvändiga grunderna. 
Vidare är det rutin på båda skolorna med en genomgång av var varje elev befinner sig vad gäller 
språklig medvetenhet innan de lämnar förskoleklassen och ska börja i årskurs 1. På skolan där L4-L6 
samt S2 arbetar, närvarar både förskollärare, specialpedagog och den mottagande klassläraren vid 
dessa genomgångar. Den sistnämnda får då ta del av resultaten på de kartläggningstest som gjorts, 
Fonolek respektive Ordlek, i syfte att få information om vad eleverna kan ifråga om fonologisk 
medvetenhet, bokstäver etc. L6 menar att det är via denna överlämning som hon först får reda på 
om någon elev riskerar svårigheter i sin läsinlärning. På intervjufrågan ”Hur upptäcker du om en elev 
har läs- och skrivsvårigheter?” svarar L6: 

Jag upptäcker det ju på så sätt … att förskollärarna berättar om det … vi har ju alltid genomgång 
på vilka som kan läsa … och vilka som har jättesvårt att rimma, vilka som har problem med sitt 
tal. Det är det första mötet så man får veta vilka som det kan bli problem med … redan där så 
märks det ju.  

Flera respondenter hänvisar till en plan där samtliga skolor i kommunen ska ha samma rutiner ifråga 
om kartläggningsmaterial, men S1 berättar att det på den aktuella skolan inte genomförts i 
förskoleklassen förrän denna höst, då testerna ovan använts. Hon betonar också att testerna bör 
göras på lek, dels för att avdramatisera situationen, dels för att barnen ofta lär sig mer när de har 
roligt.  

Elevgenomgångarna beskrivs som värdefulla, men både L4, L5 och S2 berättar med saknad om det 
samarbete som tidigare fanns mellan förskoleklass och årskurs 1, som de menar var än mer 
genomtänkt och gav ännu bättre förutsättningar att förebygga läs- och skrivproblem. Redan under 
vårterminen fick förskoleklassbarnen bekanta sig med såväl lokaler som sin blivande lärare, och när 
de senare började i årskurs 1 fanns en av förskollärarna regelbundet med i klassen under hela 
höstterminen. Eftersom vederbörande kände barnen och visste vilka eventuella svårigheter som 
fanns, kunde hon arbeta med dem enskilt eller i mindre grupper. De tre lärarna beskriver detta som 
en mycket viktig trygghetsfaktor för samtliga berörda, inklusive föräldrar. 

L4: … under många år hade vi den rutinen på skolan att förskolläraren som hade jobbat med 
barnen i sexårsgruppen följde med under höstterminen i ettan, det var helt suveränt … Den 
förskolläraren kände ju barnen perfekt och visste vad han eller hon behövde och kunde smidigt 
bara ta nån flicka eller pojke eller grupp av barn och kunde göra lite språklekar, rim, ramsor och 
ljudsegmentering och jobba med ord … fantastiskt bra … Tyvärr har vi inte den möjligheten nu, 
nu får vi assistenter som naturligtvis kan vara väldigt bra, självklart, men dom har inte jobbat 
med barnen tidigare och vi får kollegor som kommer från fritids som kommer in som resurs 
men som inte heller känner barnen och har bakgrunden … [Det var] en trygghet för 
vårdnadshavarna och för barnen, väldigt skönt för mottagande klasslärare att få jobba så.  

L5: Det var helt idealiskt, helt suveränt … och för barnen var det ju en väldig trygghet. 

S2: … det var jättebra … att det var samma person, till skillnad från idag då är det ett hattande 
för att få det dubbelbemannat, det är bättre att en person följer med som känner barnen. Nu 
hoppas jag på påstridiga klasslärare för att kunna få tillbaka det… Förskolläraren kunde [då] 
även ta dom med talsvårigheter … det gör skillnad med utbildade lärare, det håller jag stenhårt 
på … assistenterna gör ju ett bra jobb men det ska ju inte ligga undervisning på dom.  

Som framkommer ovan framhåller också flera intervjupersoner betydelsen av att de som undervisar 
barnen har utbildning i läs- och skrivpedagogik, alltså någon form av lärarutbildning för de tidigaste 
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skolåren, för att kunna förstå och avläsa var barnen befinner sig i läsinlärningsprocessen och därmed 
kunna ge adekvat stöd. Även S1 framför en liknande ståndpunkt. Dessa yttranden får stöd av bland 
andra Alatalo (2011), som hävdar att lärares kunskap om såväl språkets struktur som själva 
läsutvecklingsprocessen är av stor vikt för en god läs- och skrivundervisning, i synnerhet för de 
elever som har någon form av svårigheter. Høien och Lundberg (2013, s. 214) framför en liknande 
uppfattning och betonar både lärares kunskaper och engagemang, och Snow m.fl. (1998) hävdar att 
lärares kunskap och erfarenhet har stor betydelse för att förebygga lässvårigheter.  

Även L1 efterfrågar ett tätare samarbete på sin skola, ”en röd tråd”, som hon uttrycker det, mellan 
förskola, förskoleklass och årskurs 1 samt förstärkta resurser i början av årskurs 1. Detta menar hon 
skulle ge bättre förutsättningar att noggrant följa varje barns språkutveckling och därmed kunna 
förebygga svårigheter i läs- och skrivinlärningen. S1, som arbetar på samma skola som L1, uttrycker 
en liknande åsikt: 

Jag tror det är viktigt att man har satt sig ner som vuxen och tänkt att det är dit vi vill nå det är 
det här vi vill ha ut, för planeringen är ju a och o annars rinner det ut i sanden … Och att prata 
ihop sig mellan olika stadier också … helst av allt skulle man träffas alla stadier så man får en 
röd tråd hela vägen från förskoleklass till högstadiet, det är ju så nyttigt att höra vad som 
kommer sen … annars kan det bli missförstånd … det gäller ju … att förstå varandra, att ha en 
gemensam tanke att vart vill vi nå med det här … 

På skolan där L4-L6 samt S2 arbetar, har man sedan några år minskat antalet dagar för 
förskoleklassverksamhet från fem till tre dagar i veckan. Både L4 och L5 berättar att de till följd av 
denna förändring märker att barnens språkliga medvetenhet är mycket lägre när de börjar årskurs 1 
än den var före omorganisationen. 

L4: … vissa barn som bara går tre dagar i förskoleklassen, dom har ju inte hunnit med rim och 
ramsor språklekar så mycket som tidigare några år tillbaka när vi hade barnen här fem dagar i 
veckan … det är skillnad … speciellt dom här barnen som kommer från hem där man inte är 
lika aktiv med språk, stöttar, läser sagor. 

L5: Jag … har ju varit med när dom hade fem dagar i förskoleklassen och min förra klass var 
första gänget som hade haft bara tre dagar och jag såg ju sån fruktansvärd skillnad på vilken 
språklig medvetenhet dom hade när dom kom … Därför att det dom hann under fem dagar … 
det hinner dom ju inte på tre dagar så dom har ju inte alls hunnit med språklekar, den biten så 
mycket, så jag har fått börja tidigare … Jag har kört mycket språklekar, laborera, prata baklänges 
… och det brukar jag försöka göra i halvklass, då har man dom nära … alla hinner laborera 
ganska många gånger … Och så läser jag ju, läser, läser, högläser varenda dag … för det är så 
mycket ord som fattas hos barn idag … tillbringare, fåll, kapuschong … dom vet inte ens vad 
det är, sånt där man tar för givet att dom vet och därför försöker man nästan att duscha dom 
med sånt här, prata om vad det är. 

Det som klasslärarna ovan berättar aktualiserar återigen frågan om skolans kompensatoriska roll som 
nämnts tidigare. Det arbete som sker i förskoleklassen ifråga om att stärka barnens språkliga 
medvetenhet anses uppenbarligen ha stor betydelse inför skolstarten, och ju mindre av 
läsförberedande pedagogik som barnen fått med sig, desto mer tid måste ägnas åt detta i årskurs 1. 
Enligt L4 verkar det särskilt gälla barn från språkligt sett understimulerade hem, vilket följaktligen 
betonar skolans betydelse eftersom dessa barn har ännu mer att ta igen för att komma ikapp det som 
jämnåriga klasskamrater har fått med sig hemifrån (Alatalo 2011, s. 49, Høien & Lundberg 2013, s. 
208, Myrberg & Lange 2006, s. 100-101).  

Sammanfattningsvis visar utsagorna ovan att det finns en tydlig medvetenhet om vikten av ett 
förebyggande arbete redan före skolstart, vilket också Myrberg (2001) förespråkar. Att genom 
språklekar, rim, ramsor och högläsning uppmärksamma hur språket är uppbyggt i ljud och stavelser 
är att ge barnen viktiga förutsättningar inför läs- och skrivundervisningen i årskurs 1. En 
förebyggande metodik kan dessutom omfatta en genomtänkt organisatorisk aspekt, med samarbete 
mellan olika professioner, vilket även framkommer i Alatalo (2011) och Tjernberg (2011), där den 
sistnämnda framhåller ett sådant arbetssätt som en framgångsindikator på hur väl en skola lyckas 
med att motverka och möta läs- och skrivproblem.  
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Vad gäller hur klasslärarna har valt att lägga upp sin läs- och skrivundervisning ifråga om metoder 
och arbetssätt varierar svaren i intervjuerna. De klasslärare som har längst yrkeserfarenhet (L1, L3, 
L4 och L6) uppger att de främst använt sig av ljudningsbaserad metodik, och motiverar valet med 
såväl utbildningsbakgrund och erfarenhet som metodens struktur och systematiskt upplagda 
arbetsgång. 

L1: Det är ju framför allt ljudning då, det är ju det man har gjort och så ordbilder finns ju också 
då … jag tycker det har funkat i alla år faktiskt … Sen får man ju prova sig fram, lär dom sig 
bättre genom att lära sig lite fler ordbilder … Men ändå det här med ljudningen … för mig 
känns det, jag är väl lite gammaldags … just det här med ljudningen, kan man det då klarar man 
det ju… 

L3: … det som jag har använt mest, det jag tycker att jag kan, det är vanlig ljudenlig metod i 
kombination med ordbilder, det är den jag har gjort allra allra mest genom årens lopp … Sen har 
det kommit in bitar av annat men det är ljudmetoden mest, att lära sig ljuden, höra hur dom 
låter, ljuda ihop … Det var ju det man lärde sig på den tiden jag lärde mig läsinlärning, och så 
blir man säker i den … Du kan ju inte lära dig [läsa] utan att träna på det [bokstäver och ljud] … 
varför jag har hållit kvar vid den är ju för att jag inte helhjärtat har anammat nåt annat …  

L4: Jag mixar ganska mycket men jag tycker väldigt mycket om den här så kallade syntetiska 
metoden där man presenterar bokstavsform och bokstavsljud … Det är många nya läsläror som 
jag upplever är mer som sagor för barn men man får inte grunden … man får inte … riktig 
förståelse för att bokstäverna också har ett ljud och kan låta på olika sätt … Man går inte 
igenom ljud för ljud, bokstav för bokstav och det är lätt att man glömmer att alla barn inte kan 
alla bokstäver när dom börjar skolan …  

L6: Det är nog ett hopplock … Jag kan inte säga att jag har en läsinlärningsmetod som heter nåt 
speciellt, först och främst är det ju mer som Maja Witting … Det är viktigt att kunna ljuden för 
bokstäverna då, att kunna ljuda och kunna ljuda stavelser det är det viktigaste … Det är 
definitivt grunden … det är bara helt nödvändigt att lära sig att bli jättesäker på ljuden, det finns 
inget annat val på det sättet … 

Även S2, som tidigare arbetat som lågstadielärare, anser att ljudmetoden ger en bra grund, också i 
arbetet som specialpedagog: 

Ja det var ju ljudmetoden som vi fick i utbildningen och det var ju det som var så fantastiskt och 
man utgick ju från en speciell läslära också som man hade i ryggmärgen så att gången från att 
lära dom dom första ljuden och sedan hela gången hur man bygger på, det fick vi ju under den 
där korta lågstadielärarutbildningen, så den har man ju haft här [i bakhuvudet] nånstans … Så 
när man hör eller lyssnar på en elev vet man ju exakt var dom är och det är ju det som var så bra 
med den utbildningen och som jag tror man inte får nu … Jag tror på ljudmetoden eftersom jag 
har jobbat med dom här barnen som har svårt att komma igång med läsningen, det är enda 
sättet … Det finns ju inga genvägar till att lära sig läsa, du måste ju kunna bokstäverna och du 
måste ju kunna ljuda ihop och det måste ju ha en speciell gång … 

Svaren ovan indikerar att lärarna föredrar en viss struktur och systematik i den inledande läs- och 
skrivinlärningen och att stor vikt bör läggas på att befästa korrespondensen mellan språkljud 
(fonem) och bokstav (grafem). Detta stöds av NRP (2000, s. 19), som hävdar att denna kunskap är 
predicerande för hur väl barn lär sig läsa under de första två skolåren. L6 menar att ”i och med att 
man jobbar med ljuden genomgående så är det att arbeta förebyggande … att man är väldigt 
strukturerad och det förebygger läs- och skrivsvårigheter”. Flertalet av de andra respondenterna 
uttrycker en liknande uppfattning, och anser därmed att de arbetar medvetet förebyggande. L1 och 
L2 menar att det bästa sättet att arbeta förebyggande är att 

L1: … att ha tid att vara … enskilt med var och en, hinna med dom och det är ju oftast inte fler 
än några stycken man skulle behöva … man vet att dom där klarar det och den här behöver 
träna mer på det. Men de flesta fixar ju det här med läsningen oberoende vilken metod vi 
använder medan andra behöver vägledning och träning liksom …   

L2: … att man har full koll på var dom är i sin läsutveckling, hur långt kommer dom, vart ska 
man gå in … för en del behöver mycket handledning … 
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L3 framhåller även övningarna som föregår hennes läsundervisning som förebyggande metodik: 

… det här med språkmedvetandeträning och segmentering … Språkmedvetande allra först och 
sedan från det gå vidare in på hör jag det ljudet i det ordet och i så fall var hör jag ljudet och det 
har ofta varit starten … Allt det här språkmedvetande, lyssnande på sagor … kunna uttrycka 
genom att prata och lyssna och med den här språkmedvetandebiten tycker jag det är mycket 
med … Och det här med att lyssna ut, lyssna så mycket innan man börjar själva läsinlärningen. 

Samtliga intervjupersoner betonar även vikten av att de genomgångna bokstäverna måste befästas 
innan eleven kan gå vidare, då risken annars är stor att det uppstår inlärningsproblem i takt med ökat 
antal bokstäver.  

S2: … märker man när man gått igenom fem sex ljud att dom sitter inte, då tycker jag egentligen 
att man inte ska gå vidare, för kommer du upp i tjugo olika ljud och det bara är kaos här inne, 
vart leder det … 

L6: … när man väl har gått igenom en viss mängd bokstäver, är inte dom befästa så får inte dom 
barnen gå vidare utan då måste man befästa dom här första … kanske åtta stycken, där det är 
åtta som man kan bygga och göra lite ord av och ljuda och få ihop stavelser. 

Tre av klasslärarna menar att de flesta elever lär sig läsa oavsett vilken metod de använder, men har 
valt en systematisk och strukturerad ljudbaserad undervisning, då de hävdar att detta särskilt gynnar 
dem som riskerar svårigheter, men att det inte heller skadar dem som har det lättare i sin inlärning. 
L6 motiverar valet av arbetssätt med följande devis: ”det är inte skadligt för någon, det är bra för 
många och helt nödvändigt för vissa”. En parallell kan här dras till Alatalo (2011, s. 31), som menar 
att ”skicklig och systematisk undervisning är särskilt viktigt för grupper som är i riskzonen för läs- 
och skrivsvårigheter …” 

Också L2 och L5 använder mycket ljudning i sin undervisning, men betonar det inte på samma sätt 
som de fyra förstnämnda. L2 berättar att hon använder en kombination av metoder och motiverar 
sitt val på följande sätt: 

Det är ju min bedömning av hur långt eleverna har kommit i sin läsutveckling … hur pass 
mycket måste man ljuda, hur pass väl känner man igen alla bokstäver … Är det så att jag inte 
kan alla bokstäver då måste vi ju gå lite mer metodiskt tillväga för att veta hur allting ska låta, 
hur vi sätter ihop det, vi kanske delar av ord medan dom som läser lite mer flytande, då pratar vi 
mer om innehållet för fixar man texten, avkodningen av texten, då går vi in på det andra … Det 
är mer min bedömning, vi har inget test utan det är mer den här känslan man har 
[yrkeserfarenhet som sitter i ryggmärgen]. 

Därutöver har L1, L3, L4 och L6 använt sig av inspiration från andra metoder som kompletterande 
inslag, främst i syfte att anpassa undervisningen till hur de upplever att eleverna lär sig bäst. S1 anser 
att man inte bör fastna i en enda metod, utan att man bör använda såväl syntetiska som analytiska 
metoder, och motiverar sitt svar med att ”barn har olika sätt att förstå på”. S2 uttrycker en liknande 
uppfattning: ”[Jag] tror inte på en metod renodlat, man måste plocka godbitarna och anpassa efter 
varje elev.” Fyra av klasslärarna uppger att de även använder ordbilder i läsundervisningen, det vill 
säga vissa högfrekventa ord som eleverna ofta möter i texter som de läser, 
exempelvis ”en”, ”ett”, ”och”, ”jag”, i syfte att orden ska kännas igen direkt utan att behöva ljudas 
bokstav för bokstav, vilket underlättar flytet i läsningen (Høien & Lundberg 2013, s. 42). L5 
understryker att det inte går att göra lika med alla, då en del lär sig läsa genom att skriva eller genom 
stavelser och en del knappt kan en enda bokstav, medan somliga redan kan läsa när de börjar årskurs 
1. Dessa elever får då fokusera på att uppöva läsflyt och läsförståelse. 

L5: … jag måste ju göra olika med allihop, jag har provat använda olika läromedel som vi har 
haft och ofta funkar det på den stora delen av klassen, några har lärt sig läsa genom att få skriva, 
dom har inte använt datorn utan skrivit [med penna] … En del behöver lära sig stavelser, läsa 
dom du vet dom här la, lo, li, lu … utifrån dom få ihop ord …  

L2: … medan dom barn som faktiskt läser och kan känna igen ljud och hitta vart dom finns i 
ord, dom tränar vi bara på läs och läsflyt och sen pratar vi om texten och … vad var det som 
hände, vad tror du skulle ha hänt om, varför gjorde dom si eller så. 
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L3: … förståelse, kunna svara på frågor ganska tidigt i ettan, vad har du läst, vad heter pojken du 
har läst om, vilken årstid och såna typer… [Dom går] mer in på läsningen, läsförståelsen och att 
kunna läsa svårare och svårare texter … 

L4: Jag försöker ju göra det [anpassa läsundervisningen efter barnens nivåer] och dom som har 
kommit igång med läsningen, jag låter dom vara med på presentationen av en ny bokstav, det tar 
i regel inte mer än tio femton minuter med en liten genomgång, men sen kan dom fortsätta läsa 
på sin nivå. Det finns alltid läsförståelsböcker så dom inte behöver sitta och traggla och ljuda på 
samma vis som nybörjarna … utan dom måste få utmaningar att jobba vidare.   

Svaren ovan tyder på att flera klasslärare medvetet arbetar med läsförståelsestrategier redan under 
första skolåret, vilket får stöd av såväl NRP (2000) som Snow m.fl. (1998, s. 209). Att på ett tidigt 
stadium vänja sig vid att kunna sammanfatta essensen av en text, förutsäga hur handlingen kommer 
att fortskrida, kunna läsa mellan raderna samt inse när man inte förstår och kunna välja lämplig 
strategi är således viktiga komponenter i att utveckla en metakognitiv förmåga (Druid Glentow 2006, 
s. 22). Høien och Lundberg (2013, s. 243-244) menar att explicit undervisning i läsförståelsestrategier 
är särskilt viktigt för elever med läs- och skrivproblem, dels därför att de på grund av bristande 
ordförråd och otillräcklig bakgrundskunskap på egen hand ofta inte kan tillägna sig en text, dels 
därför att läsförståelse och självkänsla många gånger hänger ihop. Ständiga nederlag leder inte sällan 
till en negativ spiral liknande den nämnda Matteuseffekten ovan, vilket understryker betydelsen av 
att elever ständigt får erfara upplevelsen av att lyckas med sin läsning, det som Druid Glentow 
(2006) benämner ”jag-kan-upplevelser” (s. 167). Flera av intervjupersonerna tillmäter också 
läsförståelsen störst betydelse ifråga om elevers läsförmåga framför förmågan att kunna läsa fort. 

S1: … jag tycker läsförståelsen är viktigare [än avkodningen] faktiskt, låt det gå lite långsammare 
då och förstå vad du läser för det är många som lurar en också, läser jättebra men dom förstår 
inte vad dom läser … Dom kan den tekniska sidan men sen att förstå vad står det här för nåt … 
Det är klart att man måste läsa hyfsat fort för att hänga med … men det är en viktig bit att 
förstå vad man läser för det finns ju barn som är långsamma av naturen, det går inte att jäkta 
dom hur man än gör men dom läääser [utdraget /ä/ för att understryka att det går långsamt] i 
sin takt och dom förstår det också.  

L1: … framför allt om man inte förstår, det är ju det viktigaste att man ändå förstår även om 
man läser långsamt så ska man ju förstå det man läser annars är det som ingen vits … 

L5: … i mina ögon är det viktigare att förstå än att läsa snyggt, snabbt och med flyt … Kan man 
göra det är ju det det optimala för då är det ju mycket lättare att ta till sig innehållet också … 

Det verkar alltså råda en samstämmighet bland respondenterna kring vikten av att möta eleverna där 
de befinner sig, vad gäller exempelvis bokstavskunskap och läsförståelse, för att därifrån hjälpa dem 
vidare. Detta går i linje med både läroplanen (Skolverket 2011, s. 8), Alatalo (2011) och Myrberg 
(2003, s. 36, 43), vilka konstaterar att en framgångsrik läs- och skrivpedagogik är avhängig lärarens 
förmåga att kunna uppfatta var eleverna befinner sig i sin lärandeprocess och anpassa sin 
undervisning därefter.  

 
4.2  Identifiering och kartläggning 
På båda skolorna förekommer det regelbunden kartläggning av elevers läs- och skrivförmåga, vilket 
indikerar att det finns en etablerad rutin ifråga om vilka test som ska göras och när. De första som 
används uppges vara Fonolek respektive Ordlek, vilka genomförs i förskoleklass (för den ena skolan 
sedan hösten 2013). Syftet är då att kartlägga barnens fonologiska medvetenhet, om de exempelvis 
kan höra hur många ljud som ingår i ett angivet ord, om de kan höra det initiala ljudet i olika ord, 
samt om de kan dra samman ljud till ett ord. 

S1: Man testar den fonologiska medvetenheten, till exempel vilket ord är längst och då är det ju 
många som kryssar i tåg för det är ju långt och sen ska dom sätta ett streck, om det är ett gem så 
ska dom sätta streck för varje ljud dom hör … Och så ska dom para ihop dom som låter lika i 
början. Och redan där är det hur stor spridning som helst på barnen i förskoleklassen, femton 
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poäng var medel och dom som låg tio och under kan man befara har nåt problem eftersom dom 
inte har hört … Dom kan ju vara sent utvecklad också men dom ska man ägna sig speciellt åt då. 

Flera klasslärare ställer sig positiva till testerna, vars resultat de får ta del av innan barnen börjar i 
årskurs 1, och menar att de ger en bra vägledning för hur de ska lägga upp sin inledande läs- och 
skrivundervisning. S2 säger att  

testerna inte är utslagsgivande att det blir läs- och skrivsvårigheter sen, utan det finns dom som 
legat ganska lågt på det men som ändå kommit igång väldigt bra i ettan … så det är svårt att 
hitta nånting i förskoleklassen som visar åt nåt speciellt håll … Ja eventuellt dom som har 
talsvårigheter dom kommer alltid efter för det hänger ihop men andra barn … Det är väldigt 
osäkert, en del behöver bara en puff medan andra ligger kvar. 

Här betonas återigen sambandet mellan talspråk och skriftspråk, och att svårigheter i det förra, med 
till exempel artikulation eller ordförråd, inte sällan leder till problem i det senare. En annan aspekt 
som lyfts fram är det inte alltid förutbestämda med ett lågt testresultat. En parallell kan här dras till 
Høien och Lundberg (2013, s. 101-103), som manar till försiktighet ifråga om att fastslå testresultat i 
tidig ålder som predicerande för kommande läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Uppmaningen 
gäller i och för sig förskolebarn, men bör äga sin relevans även vad gäller barn i förskoleklass. 
Myrberg och Lange (2006) menar att det främst är lärares förmåga att uppfatta de diagnostiska 
signalerna i klassrummet som är det viktigaste verktyget, samt att ”risken att få felaktiga testresultat 
är större för små barn” (s. 26). Sammanfattningsvis kan konstateras att screening och diagnoser på 
ett tidigt stadium kan ge värdefull information och motivera särskild uppmärksamhet och observans 
på en del barn, men bör ändå betraktas som vägledande upplysningar och inte som något definitivt 
och statiskt. 

På båda skolorna genomförs ytterligare en kartläggning i början av årskurs 1, där klassläraren möter 
varje barn enskilt och då bland annat fonematisk medvetenhet och bokstavskännedom undersöks. 

L3: … vi brukar prata med ett och ett barn, då har vi gjort nån typ av diagnos eller test med en 
rad av små och stora bokstäver och dom får säga vilka dom känner igen och ringar in dom och 
dom som kan läsa … Nästa steg i det här, då läser dom korta ord och klarar dom det så noterar 
vi det … Nästa blir att läsa korta meningar, det stegras ju i det här och då kan vi ju se vilka som 
kanske kan tre bokstäver eller ingen eller kan läsa lite grann, för att kunna gå utifrån det när vi 
börjar med läsinlärningen …  

L4: … i samband med skolstarten diagnosticerar jag barnen så jag får en bild av vilka barn som 
kan läsa, hur långt dom nått, kontrollerar bara hur många kan alla bokstäver i alfabetet, kan 
ljuden, vilka kan kanske ett fåtal bokstäver och ljud och för att få lite nivå på olika barn och hur 
man ska gå vidare med läsningen ...  

L6: … när jag tar emot barnen går jag ju igenom vilka bokstäver dom kan, vilka ljud dom kan, 
kollar upp precis i början i ettan, så fort jag kan enskilt en och en.  

L1 menar att hon vid denna kartläggning, som sker under första veckan i årskurs 1, kan identifiera 
de elever som riskerar problem i läsinlärningen: 

… eftersom jag brukar kolla under första veckan vad dom kan, vilka ljud dom kan, om dom kan 
läsa lite granna och då kan några upptäcka att oj dom kan ju faktiskt ljuda ihop fast dom aldrig 
har provat så att … redan där kan man väl ganska tydligt se … Det kan finnas dom som bara 
kan nåt ljud när dom börjar men … under dom där första veckorna märker man att dom hajar 
hur det går till bara dom har fått träna lite grann, hur man gör när man läser och så medan andra 
har problem, både att komma ihåg hur ljuden låter eller hur ljuden är då och så hur man gör … 
Det här att krocka ljuden med varandra för att få till [ett ord] … Och sen också naturligtvis veta 
vad det är man har läst, vad blev det för ord av dom där två ljuden till exempel. 

Samtliga respondenter framhåller svårigheter med att exempelvis lyssna ut ljud och vacklande 
bokstavskännedom som bra indikatorer på att elever kan riskera att utveckla läs- och skrivproblem. 
Flera anser emellertid att det är först efter några månader i årskurs 1 som man kan upptäcka 
svårigheter i läsinlärningen, även om misstanken funnits tidigare.  
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L2: Egentligen ser man det ganska tidigt … Sen så finns det ju alltid dom som inte visste att det 
var så här det gick till och så säger det bara pang när dom förstod det, okej är det så här man gör 
då liksom säger det bara poff och så är det klart … Det finns ju faktiskt dom som kommer hit 
och kan läsa i ettan men man upptäcker att när dom har gått bra länge i ettan så händer det inte 
så mycket … då har man liksom kommit till nån slags stopp nån slags trappsteg där … 
Definitivt till jul i ettan börjar man misstänka … En del barn märker man ju innan också att det 
är inte så lätt för. 

L5: … först och främst är det hur det låter när dom läser, om dom kan rent avkodningen, om 
dom förstår det dom läser, om dom kan få ihop en riktig mening, kan få ihop ord, om dom kan 
skilja på ord och mening eller om dom skriver ihop en massa konsonanter efter varann, det är ju 
så man upptäcker … Men jag kan ju aldrig slå fast att yes, här är det läs- och skrivsvårigheter … 
och helst bland dom här yngsta, för ibland kan det vara så att man slår larm och tycker att o det 
här är ju katastrof, det här går ju inte framåt och så pang kan dom … Men jag får hela tiden vara 
medveten om att misstanken från början att det finns nånting … Jag måste vara väldigt 
observant på en del barn, man måste vara som en hök. 

L6: … det kan man bara säga generellt efter jul i årskurs ett, februari kanske, för att det är många 
som inte har varit intresserade av att läsa eller bokstäver som kanske inte kan ett dugg men som 
jättesnabbt kan spurta förbi dom som kunde läsa innan dom började också, så att det går inte att 
säga att han läser inte och då blir det läs- och skrivproblem … Man ska inte säga nåt förrän efter 
jul, februari kanske … då börjar man mer tydligt urskilja det … Men man kan ana tidigare, det 
kan man göra … o ja.  

S1: Om dom framåt jul i årskurs ett inte har börjat förstå vad det går ut på, då måste man nog 
fundera på om man ska ta och försöka ändra sig lite eller ta det på nåt annat vis, lite hum borde 
man nog börja få fram till dess tycker jag nog … 

L3 framhåller också att kartläggningen i årskurs 1 innebär en utmaning för henne som lärare vad 
gäller individanpassningen: 

Det är sån kolossal spridning, vi hade nån i den här gruppen som knappt kunde nån bokstav, 
som inte kunde skriva sitt namn åt rätt håll, till dom som kunde läsa som en trea, det är jättestor 
spridning.  

En central del av lärares arbete under de första skolåren handlar om att ha kännedom om elevers 
individuella läs- och skrivinlärning. Alatalo (2011, s. 17) benämner detta ”skicklig läs- och 
skrivundervisning” och beskriver det som ”lärares förmåga att med precision identifiera var elever 
befinner sig i sin läs- och skrivutvecklingsprocess ... [och] att identifiera svårigheter som elever kan 
ha i sin skriftspråksutveckling”. Som framkommit ovan används särskilda kartläggningsmaterial i 
förskoleklass och årskurs 1, vars resultat sedan utgör utgångspunkten för den fortsatta 
undervisningen. Vidare används på båda skolorna materialen H4/H5 (terminsvis från höstterminen i 
årskurs 2) och DLS (en gång per läsår) och på skolan där L1-L3 samt S1 arbetar nyttjas även LUS. 
Samtliga tester genomförs vid en för det särskilda testet specifik tidpunkt, då hela årskursen screenas, 
exempelvis vårterminen i årskurs 2. På båda skolorna har specialpedagogen ansvaret för att 
materialen köps in, varefter rutinerna skiljer sig något åt vad gäller själva genomförandet. På skolan 
där L1-L3 samt S1 arbetar, ansvarar klasslärarna för samtliga test, och på den andra skolan gör 
klasslärarna alla helklasstest, medan specialpedagogen tar H4/H5, som genomförs enskilt. Vad gäller 
H4/H5 betonar L4 särskilt att ”det säger ju ingenting om läsförståelsen”, och framhåller dels vikten 
av att få en helhetsbild av elevernas läs- och skrivförmåga, dels att man kontinuerligt stämmer av att 
eleverna har förstått det de har läst. Även L5 uttrycker en liknande ståndpunkt: 

… det här med läsförståelsen är ju superviktig … Det är ju inte bara avkodningen för jag har ju 
haft elever som … det är plågsamt att lyssna på dom, spikar alla läsförståelseprov allt, likaväl 
som jag har dom som skulle kunna sitta och läsa utrikesnyheterna och det skulle låta trovärdigt 
men har inte en susning, klarar nästan ingenting på läsförståelseproven så det är inte alltid 
avkodningen som är det viktiga … Det gäller att hitta [balansen] för även om dom läser riktigt 
bra så måste dom förstå vad dom läser … 
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Resultaten från ovan nämnda test dokumenteras av såväl klasslärarna som specialpedagog, vilka 
sedan kan samarbeta kring uppföljning och eventuell fördjupad kartläggning om sådant behov 
upptäckts. Huvudansvaret för den primära uppföljningen uppges vara klasslärarens, som först efter 
egna pedagogiska insatser och utvärderingar av dessa kan få extra hjälp av specialpedagog eller 
annan personal.  

S1: … man ska göra allt vad man kan som lärare först, prova olika sätt och metoder … innan 
man … man måste ha prövat lite, man får inte skrika på hjälp på en gång för då förutsätter man 
att dom har gjort allt dom kan i klassen innan då … 

L2: Vi prövar oss fram lite grann … och går det tillräckligt långt så blir det ju en läs- och 
skrivutredning och då får man ju hjälp. Då har man ju skickat en remiss till elevhälsoteamet och 
då kommer ju [specialpedagogen] och hjälper till och försöker nysta ut det hela men är dom små 
då försöker man ju traggla på det här med ljud och läsa mera och försöka hitta andra texter, 
skriva och läsa högt … 

Ansvaret för fördjupade utredningar åvilar dock främst specialpedagogen på båda skolor.  

L6: … jag lämnar alltid över resultaten till henne [specialpedagogen] … för att hon ska ha en 
överblick hur hela klassen ser ut och förhoppningsvis då att resurserna sprids till dom ställen 
dom behövs bäst så att hon kan ha en översyn över alla klasser då … så att hon ser var behovet 
är som störst. 

L3: … om det ändå blir så att det verkligen absolut inte går [de insatser som klasslärarna gör] då 
behöver vi ju hjälp av elevhälsoteamet, att vi kör fast, vi vet inte vad vi ska göra och se om det 
består i nåt, för det första hos skolsköterskan, man kollar syn och hörsel så att barnet är fysiskt 
friskt och sen är det elevhälsoteamet som måste [gå in och fråga sig] vad kan vi göra. Då kan det 
bli fråga om lästester som specialpedagogen gör, speciella tester och fördjupade utredningar …  

En parallell kan här dras till Alatalo (2011, s. 103, 117-121), där det framkommer att ansvaret för 
kartläggningar ofta delas mellan klasslärare och specialpedagog, även om intervjusvaren i denna 
intervjuundersökning tyder på att det vid dessa skolor är vanligare att klasslärarna ansvarar för själva 
genomförandet och därefter vidarebefordrar resultaten. L4 berättar därtill om rutinen på den 
aktuella skolan att klasslärarna varje termin träffar elevhälsoteamet för en uppdatering om varje elev.  

L4: … det tycker jag är riktigt bra för det är ju någon som ska fördela resurserna, någon måste 
vara spindeln, någon måste ha det övergripande … Någon måste se alla barns behov i alla 
klasser och det får inte vara så att den klassläraren som ropar och skriker högst som får hjälp, 
det måste vara rättvist.  

Ett svar som avviker något från de övriga är L5:s nedan, som kan tolkas som ett uttryck för en viss 
uppgivenhet vad gäller elevers behov av stöd i relation till de möjligheter som finns att möta dem: 

L5: … men det är aldrig så att dom här resultaten renderar att man lägger om resurser eller så, 
att man kanske ser att i den här klassen är det så låga resultat så här behöver vi jobba lite extra, 
det händer aldrig. 

L5 menar alltså i ovanstående citat att testresultaten, som lämnats vidare till specialpedagog, 
elevhälsoteam och rektor, vid låga resultat aldrig lett till resursförstärkningar. L5 anger även i 
påföljande följdfråga att hon aldrig erfarit att utökade resurser givits även om hela klassen generellt 
visar låga resultat, vilket måste betraktas som anmärkningsvärt. L5 anger här ett svar som avviker på 
ett sätt att det bör uppmärksammas. 

På frågan om de kan identifiera vari en elevs läs- och skrivsvårigheter specifikt består varierar svaren 
mellan intervjupersonerna. Somliga menar att de kan det, medan andra uppger att det stundtals kan 
vara mer eller mindre problematiskt. 

L1: Ja … det tror jag nog, det är inte nåt jag direkt tänker på. Den kanske läser med väldigt bra 
flyt så småningom men har inte kläm på vad den har läst och då gäller det ju att man får stoppa 
upp dom lite grann, där gäller det ju verkligen att fråga, att få dom att berätta och få fram det 
viktigaste … Medan andra då som behöver få lite mera flyt men kan ha jättebra läsförståelse … 
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L2: Inte alltid, jag tycker att … dom klurigaste fallen är det jättesvårt att veta vad är det 
problemet sitter i, jag tycker det är jättesvårt. 

L4: … man lyckas inte med alla hur goda ambitioner man än har och även om man pratar ihop 
sig som kollegor och hur ska vi gå vidare och angripa problemet, jobba med datorer, språklekar 
på datorn, läsa, skriva men det är det där specifika att hitta … att förstå mekanismen bakom 
varför eleven inte lär sig. 

L5: Nej det är svårt, den kunskapen har jag inte, till viss del, det är jättesvårt att se var är det det 
brister … Sen har jag alltid en teori om att det kan vara så men det är ju då jag vänder mig och 
pratar med nån som jag tror kan bättre.  

L6: Inte så att jag kan … pilla och direkt skrapa jättemycket och leta exakt vad det är för 
svårigheter, det vill jag inte säga att jag kan göra … Det är ju så här med minnet till exempel och 
talet, att man märker att dom har svårt med talet och barn som är sena med att börja prata 
exempelvis dom brukar ha problem även med att läsa och skriva i skolan, det språkliga följs ju åt. 

S2: Mm, det tycker jag att jag kan, det kan ju vara ljudförväxlingar dom har, att inte läsriktningen 
är riktigt klar, att dom spegelvänder ord … Men det är ju lättare att komma tillrätta med dom 
här långsamma osäkra läsarna som har ljudförväxlingar men dom måste ju jobba med ljuden för 
sig, än dom här snabba som har kommit in i gissningsläsande … 

Det framkommer av intervjusvaren, bland annat L5 ovan, att klasslärarna vänder sig till respektive 
specialpedagog eller kollegor när de upplever att de själva inte har möjlighet att specifikt identifiera 
vilka hinder en elev har i sin läsinlärning. Det kollegiala samarbetet beskrivs därvid som mycket 
värdefullt. 

L5: … jag är inte dummare än att jag frågar, jag frågar folk, dom här som har jobbat länge, hur 
skulle man kunna göra, hur brukar du göra … Det brukar jag också ta till, ibland frågar jag 
[specialpedagogen], det är inte alltid jag får svar men ibland räcker det att man får prata om det 
… Det är jätteviktigt med bra kollegor.  

L4: … jag är jättenöjd med vår specialpedagog, vi har bra samarbete kring barnen och våran 
specialpedagog kommer ibland och auskulterar och tittar ibland och iakttar och hon känner ju 
igen problematiken om jag tar upp nånting för hon har ju sett barnet jobba [i förskoleklassen] … 
och kan ge råd och tips på övningar och idéer på hur man kan gå vidare … Det är jättevärdefullt, 
bra bollplank. 

Här aktualiseras återigen den organisatoriska aspekten beträffande hur arbetet kring läs- och 
skrivproblematik är upplagt på olika skolor och professionssamarbete som viktiga faktorer i stödet 
till elever med svårigheter. Snow m.fl. (1998, s. 26, 28) hävdar att kontinuerligt stöd från kollegor 
och mer specialiserade yrkesgrupper är av stor betydelse, både i ett mot lässvårigheter förebyggande 
arbete och för lärares kompetensutveckling. Även Alatalo (2011) och Tjernberg (2011) poängterar 
värdet av specialpedagogisk kompetens och ömsesidigt samarbete mellan olika professioner vad 
gäller att identifiera vari problematiken specifikt består. Den förstnämnda gör också gällande att 
arbetet med kartläggning är en avspegling av dels hur man valt att organisera läsundervisningen på 
skolan och dels skolans synsätt på identifiering. En policy där man prioriterar tidig upptäckt av läs- 
och skrivproblem går ofta hand i hand med tidiga insatser, menar Alatalo (2011, s. 113-121). Utifrån 
ett sådant synsätt tyder intervjupersonernas utsagor ovan på en medveten vilja och strategi för att 
tidigt identifiera vari elevers läs- och skrivsvårigheter specifikt består, i syfte att kunna ge adekvat 
stöd, även om arbetet många gånger beskrivs som både komplext och problematiskt.  

Flera av klasslärarna framhåller kartläggningarna av elevernas läs- och skrivförmåga som viktiga 
verktyg för att utvärdera sin egen undervisning i förhållande till vad eleverna behärskar och inte. L5 
menar exempelvis att syftet med olika test är att ”jag ska veta vad jag ska jobba mera på …” och L2 
anser att testerna ”är ju faktiskt värdemätare på fröknarna lite granna också tycker jag …”. 

L4: … i samband med att till exempel jag lär ut bokstäver, då följer jag ju upp med en liten 
diagnos efter dom första åtta tio bokstäverna, hur ser det ut nu, har alla barn kunskaper om dom 
här första bokstäverna och kan gå vidare och lära in nya eller måste vi repetera med några barn, 
då det följs upp kontinuerligt … 
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L6: [på DLS och diktamensprov] … då kan man ju se … om dom har dubbelteckning och såna 
saker, vad som är svårt för dom … eller ljudstridigt, men det ju också vara för att man själv ser 
… att aha det där måste du lägga mer tid på som lärare … för mig själv, för en diagnos är ju 
även för att jag ska se vad jag bör jobba med. 

Ett sådant förhållningssätt är enligt Høien och Lundberg (2013, s. 164) och Druid Glentow (2006, s. 
155) av stor vikt, då de menar att det primära syftet med kartläggningar av olika slag är att dels ge 
information om undervisningen haft avsedd effekt, dels ge underlag för pedagogiska åtgärder och 
dels information om eventuella insatser varit adekvata för den enskilde eleven. Utsagorna ovan tyder 
således på att klasslärarna på ett medvetet sätt ställer kartläggning i relation till sin egen undervisning, 
där konsekvenserna exempelvis kan bli repetition av ett visst moment eller tillämpning av ett annat 
angreppssätt för att vidare tydliggöra någonting. L2 lyfter fram ytterligare en aspekt av rutinerna med 
kartläggning: 

Helst vill jag inte testa av, alltså göra standardiserade test men det är ganska skönt att göra det 
för ofta får man saker och ting som man redan vet bekräftat … Och mot föräldrar är det ganska 
skönt att kunna visa på ett faktiskt resultat. Men sen är det ju mer erfarenhet och känsla … Det 
är ju nästan mer så man kollar av det hela, det här känns inte rätt, det här går för långsamt eller 
den här arbetsinsatsen som den här eleven gör betalar inte av sig som den borde … 

En parallell kan här dras till Swärd (2008), i vars avhandling det framkommer att resultatet av 
kartläggningar och test av olika slag många gånger snarare bekräftar det som lärare redan identifierat 
som hinder i elevers läs- och skrivutveckling, än att de ådagalägger något helt nytt (s. 169). Både 
Swärd (2008) och Tjernberg (2011) använder sig av begreppet ”diagnostiskt arbetssätt” för att 
beskriva lärares systematiska arbete med att i skolvardagen fånga upp signalerna på hur eleverna 
svarar på undervisningen, i syfte att på ett ändamålsenligt sätt anpassa densamma. Begreppet 
förekommer även i Alatalo (2011), där det beskrivs som en ”fingertoppskänsla för vad det sociala 
samspelet och de enskilda elevernas förutsättningar och behov ställer för krav på lärarens handlingar” 
(s. 29). Ingen av intervjupersonerna använder detta uttryckssätt för att beskriva sitt arbete, men i 
flera utsagor framkommer aspekter som tyder på ett sådant förhållningssätt, även om de kanske inte 
är medvetna om eller har satt ord på det. Svaret från L2 ovan är ett exempel, tillika med vad som 
tidigare uttryckts i svaren om kartläggning i årskurs 1 samt de svar som behandlar att identifiera de 
specifika läs- och skrivhindren. Även svaren från klasslärarna L3, L2 samt L1 nedan ger uttryck för 
liknande inställning: 

L3: Det är ju en diagnosticering i varje lektion på något sätt, du skriver svar på givna frågor och 
när man läser barnens … Det är ju inte rätt och fel, det är ju en diagnosticering för att se hur 
dom ligger till och det vill jag helst göra medan dom är där, hur tänker du här, egentligen är 
lektionerna diagnostillfällen hela tiden för att se vad är det som den här behöver gå vidare med, 
vad är det den här har kört fast med, det är ju olika för olika barn … [Den informationen] är 
värdefull för mig … 

På följdfrågan om hon anser DLS vara ett bra sätt att identifiera de hon kallar ”gråzonsbarnen”, det 
vill säga de ”som ligger nånstans i mitten och som bara hänger med”, svarar L2: 

Till viss del men man måste göra nån slags egen bedömning också … eftersom det kan vara 
dagsform och det är inte alltid att i trean DLS och nationella prov stämmer överens, resultatet 
och då är det ju dagsform och då måste ju min professionalitet gå före på nåt vis. 

L1: … det är framför allt att se att det stämmer med verkligheten … DLS:en är precis som det 
är… den blir bara ytterligare ett verktyg men den stora biten är ju vad jag upplever och hur jag 
upplever att det funkar.  

Samtliga utsagor ovan tyder på att lärarna ger uttryck för så kallad ”tyst kunskap”, det vill säga den 
yrkeskompetens som leder dem i deras dagliga arbete, men som de kanske inte alltid har klätt i ord. 

L1: … på gott och ont så sitter det ju i ryggraden på en på nåt sätt … Man tänker ju inte på vad 
det är man egentligen gör … det är väldigt mycket omedvetet, känner ju jag. Vi ska ju skriva ner 
det och det tycker jag är bra att man ska göra det, för vad händer då om inte jag är kvar eller om 
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jag blir sjukskriven eller nånting, då gäller det att det finns … Man kanske inte alltid är medveten 
om vad man gör och varför man gör si eller så …  

Sammanfattningsvis kan konstateras att de metoder som används för att upptäcka och identifiera 
elever i riskzonen att utveckla läs- och skrivproblem både består av olika standardiserade 
kartläggningsmaterial, vilka genomförs enligt en för skolorna etablerad rutin, och lärarnas uppövade 
förmåga att i det dagliga arbetet uppfatta var eleverna befinner sig i sin läs- och skrivutveckling. 
Vidare tyder intervjusvaren på att det kollegiala samarbetet anses värdefullt, vad gäller såväl 
identifiering av den specifika problematiken som uppföljningsarbetet.  

 

4.3  Åtgärder 
Det framkommer av svaren att ingen av intervjupersonerna anser att man bör vänta med 
åtgärder/stödinsatser vid konstaterade läs- och skrivsvårigheter, eller att en elev behöver uppnå viss 
läsmognad innan han eller hon får hjälp.  

L2: Stödinsatser direkt … kanske inte dom första månaderna i ettan för man måste nog få på sig 
nån termin men sen under senare delen av ettan, det finns inte tid, alltså barna har inte tid … att 
vänta in mognad utan då får man börja träna… 

L6: Nej det tycker jag inte [invänta läsmognad], det tror jag inte på för att … nej inte vänta så … 
sätta igång med en gång … Mala på skulle jag vilja säga, mala och mala och mala på … för att 
dom som har problem och det tycker jag är jätteviktigt att säga, dom kan lära sig läsa och dom 
kan lära sig skriva riktigt riktigt bra, dom kan bli jätteduktiga, speciellt dom som är dyslektiker 
och inte har andra problem, det är bara det att det tar längre tid för dom. Då gäller det ju att 
starta i tid och att börja mala. 

S1: Nej … dom får svårt att hänga med, man pratar inte så nuförtiden som man gjorde förr, 
ingen vänta och se … Nu väntar man inte, vi har ju logopeden här i X [namnet på samhället där 
skolan ligger], har man problem med nåt ljud så åker man till henne direkt … Det går ganska 
fort, så det finns inte det här med att växa på sig, vänta tills … man är ganska så på tårna på en 
gång här i X. 

Detta går i linje med vad såväl Konsensusrapporterna (Myrberg 2003, Myrberg & Lange 2006) som 
Alatalo (2011) förespråkar ifråga om stödinsatser vid identifierade läs- och skrivsvårigheter. Även 
Høien och Lundberg (2013) understryker vikten av tidigt insatta åtgärder, och enligt Druid Glentow 
(2006, s. 164) ”så tidigt att elevens felstrategier inte hunnit cementeras”. Denna uppfattning stöds 
också av Wolff (2011, s. 295), som menar att en negativ spiral av misslyckanden måste motverkas så 
tidigt som möjligt, då konsekvenserna i annat fall inte bara drabbar den enskilde individen utan 
också samhället. Det sistnämnda framhålls jämväl av Høien och Lundberg (2013, s. 216-217), som 
påpekar såväl de ekonomiska som de individuella vinsterna med tidigt insatta åtgärder. L4 uttrycker 
en liknande ståndpunkt på följande sätt: 

… och det är så viktigt att börja när barnet inte är så gammalt, för det är en sån enorm förlust 
och nederlag att behöva sitta och lästräna när man kommer upp på mellanstadiet, högstadiet … 
Det måste fångas upp i tid.  

S1 menar att uppföljning och åtgärder är ”det viktigaste av alltihop, det spelar ingen roll om man 
inte gör nåt med det [tester och diagnoser]”. Hon anser vidare att man måste ha möjlighet att följa 
upp testresultaten, ”annars kan vi ta bort alla dom här, då ska vi inte utsätta barnen för det här … 
om vi inte kan göra nånting åt det … Det är ju det som är det viktigaste.” En sådan uppfattning 
stöds av både Myrberg och Lange (2006, s. 17) och Druid Glentow (2006), varav den sistnämnda 
hävdar att man först måste försäkra sig om att tillräckliga resurser, i form av bland annat lärare, 
lokaler och möjligheter till en-en-undervisning, finns tillgängliga för att möta de behov som 
identifieras innan man screenar en hel årskurs. Även Høien och Lundberg (2013, s. 211) menar att 
det inte räcker med de kunskaper man erhållit från test eller diagnoser – det viktigaste är hur man 
omsätter dem i praktiskt arbete.  
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Även om det råder samstämmighet bland respondenterna ifråga om betydelsen av tidiga stödinsatser, 
finns det likaledes uttryck för att en viss naturlig progression beträffande elevers läs- och 
skrivinlärning måste beaktas. Flera intervjupersoner menar dock att de i läroplanen föreskrivna 
kunskapsmålen ibland kan upplevas som ett stressmoment, då det inte finns tillräckligt med 
tidsutrymme för de elever som behöver längre tid på sig, både ifråga om viss mognad och att befästa 
vissa läsfärdigheter.  

L3: … hittar man svårigheter … områden där barnet behöver hjälp att ta sig framåt, då är det ju 
bra att vi hittar dom tidigt om vi har hjälp att ge, då är det jättebra att vi hittar dom tidigt, men är 
det i mognad som rätt mycket inom läsning är då är det tiden som … Nu känns det som att man 
inte har lika stor möjlighet att förskjuta till en viss mognad för nu ska dom ha nått till den och 
den läspunkten i tvåan … Arbetstempot förut … och det är inte bara nationella proven i trean 
… för det här ska ju alla kunna även om jag ser att det här barnet kanske är så litet i ettan att det 
har mått bra av att leka ett år till … Men du har ändå det här hängande över dig, dom här målen 
i trean som gör att vi matar på och matar på känns det som … för att nå dit, man märker det på 
barnet … man märker om det är en mognads … [när dom efter fem bokstäver] börjar förstå 
ljudning och hur man får ihop det här, då är dom mogen för att läsa tycker jag … för då har 
dom fattat systemet att man ljudar ihop, dom har ett samband dom här bokstäverna … 

S2: … på nåt vis kanske man upplever stress i och med nationella proven, betyg, målen… Att 
snabbt komma igång med bokstäverna så dom lär sig att läsa för nationella proven är ju ganska 
mycket … Så det har blivit en helt annan press och stress i och med det för man ska ju ha 
barnen till målen och samtidigt ska man möta dom där dom befinner sig och nu då dom här 
som inte kan dom första sex sju bokstäverna, det kanske är nåt som fattas i språkträningen, man 
bör ta det lite lugnare. 

L2: … om det är läsmognad kommer dom ju och då kommer dom med en himla fart men är det 
inte läsmognad då känner jag att jag vill inte vänta … Jag vet inte hur länge jag ska vänta och 
säga att det är en mognadsgrej … Nuförtiden måste vi dra ungarna här får inget barn utvecklas i 
egen takt … Jag tycker inte att det är så nu när man har uppnåendemål. 

Här kan en parallell dras till vad som framkommit under avsnittet Identifiering och kartläggning, där 
tester av olika slag kan utgöra värdefulla verktyg, men att det till syvene och sist är den enskilde 
lärarens förmåga att läsa av var eleverna befinner sig som är av avgörande betydelse för en effektiv 
läs- och skrivundervisning, alltså det som kallas för ett diagnostiskt arbetssätt. Svaren ovan kan 
således tyda på att intervjupersonerna också inkluderar förmågan att avgöra läsmognad i lärares 
professionalitet. Även ett visst dilemma kan skönjas här. Å ena sidan betonar såväl forskning som 
intervjupersonerna vikten av att på ett tidigt stadium upptäcka problem i elevers läs- och 
skrivinlärning. Å andra sidan tyder utsagorna ovan på att eleverna också måste ges tid att både förstå 
de grundläggande principerna i läsning och att befästa dem.  

Det framkommer av intervjusvaren att åtgärderna varierar beroende på hur problematiken i läs- och 
skrivinlärningen ser ut. På båda skolorna finns det möjlighet till logoped om elever har talsvårigheter 
och förutom i de fall då skolpsykolog eller kurator också behöver involveras, utförs stödinsatserna 
antingen av klasslärarna själva, kollegor med resurstjänst och i mer sällsynta fall av respektive 
specialpedagog. Insatserna kan ske i mindre grupper, då man exempelvis tränar läsflyt eller 
läsförståelse, eller enskilt ”om någon behöver jobba med specifika ljud, bokstavskombinationer, 
konsonanter som kan vara svåra eller … nåt stavningsprogram” (L4). L1 menar också att det i och 
med det terminsvisa H4/H5-testet finns en beredskap för åtgärder eftersom de ”vet att vi kommer 
få några elever som behöver träna [Bravkod] och då har vi redan lagt in det, så det är redan planerat 
att det ska funka i fem veckor, kanske i tio veckor för det kan vara fyra stycken som behöver det …” 
Materialet Bravkod, som syftar till att automatisera avkodningen, används vid behov på båda 
skolorna från höstterminen i årskurs 2, och uppges i flera fall vara effektivt, även om dess tekniska 
och strukturerade upplägg också diskuteras.  

L1: … vi har ju börjat med det här Bravkod just för att få upp farten… Att man har börjat läsa 
men det går lite långsamt … och det har faktiskt gett resultat, i förra klassen såg vi ju det.  
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S1: … upplever att Bravkod är ett bra material, det kan krävas att dom är lite medveten om sina 
problem själv och det kanske man måste nå en viss ålder för att förstå … För att det bygger 
mycket på en själv alltså så att flickorna är oftast mer mogen och mer mottaglig för det här, dom 
förstår att jaha det är hit jag ska och det är det här jag behöver kunna så dom gör oftast bättre 
resultat än pojkarna som tycker äh … som inte riktigt förstår meningen med det hela.  

L2: För vissa barn [är Bravkod en bra åtgärd] … Vi har haft fyra barn och två ökar sin 
läshastighet rejält, sen har vi två som det inte funkar på alls … och då har ju dom andra typer av 
bekymmer …  

På följdfrågan om de fortsätter med Bravkod om önskad effekt uteblir svarar L2 respektive S2: 

L2: Det beror ju på hur roligt barnet tycker att det är vad gäller intresse och motivation, man 
kan inte träna Bravkod hur mycket som helst för det är träning som är lite själadödande faktiskt 
… träligt … man sitter ju och läser mycket nonsensord och pekar och upprepar om och om 
igen … 

S2: Det är bara att fortsätta, om dom orkar, man kan ju inte släppa dom … 

Här betonas återigen betydelsen av motivation som förutsättning för framsteg, vilket både Snow 
m.fl. (1998, s. 21) och Druid Glentow (2006, s. 167) också starkt betonar. S1:s svar tyder även på att 
det är viktigt med en viss metakognitiv insikt, alltså att eleven är medveten om sitt eget lärande, 
vilket får stöd av såväl Swärd (2008) som Høien och Lundberg (2013). Flera respondenter för även 
fram uppfattningen att avkodningsträningen i Bravkod är otillräcklig som åtgärd och bör 
kompletteras med andra stödinsatser. En liknande ståndpunkt uttrycks hos såväl Høien och 
Lundberg (2013) och Alatalo (2011, s. 31) som Wolff (2011), vilka menar att åtgärder ofta behöver 
sättas in på flera plan, det vill säga träna olika delar av läsförmågan parallellt, exempelvis fonematisk 
medvetenhet, läsflyt och läsförståelsestrategier, för att reducera läs- och skrivsvårigheter på ett 
optimalt sätt. Vidare anser de flesta av intervjupersonerna att åtgärderna bör ske i en-en-
undervisning i intensiva perioder för att vara verkligt verkningsfulla.  

L5: Om det blir kontinuerligt och gärna intensivt under en period, inte det här att den här 
veckan lyckades jag få till två gånger, förra veckan blev det ingen gång men ja nästa vecka kanske 
… Det ger inte så mycket, men om jag vet att tre gånger i veckan, måndag onsdag fredag, så 
under fem veckor… Det är dom där korta intensiva kontinuerligt som ger mer har jag upplevt.  

S2: Ja dom här en till en för att … det har man kanske också insett forskningsmässigt att det är 
dom här korta en till en-stunderna som ger mest … Det kan väl förefalla lite lyxigt … Även om 
man sätter ihop en grupp på fyra fem elever så ligger dom ändå olika och vad ger det … Då är 
det bättre att dela upp dom tio minuter var … 

L4: … ibland kan det vara bättre att jobba intensivt under en period att satsa mycket under fyra 
fem veckor intensivt, det kanske ger mer och det är viktigt att man ger barnet … att man satsar 
bara på det här att nu ger vi barnet bara det här … Och det har ibland visat sig ge bättre resultat 
än om man segar på och kanske ger dom en lässtund en gång i veckan, att det är mer 
intensivträning … 

Detta får stöd av både Wolff (2011) och Høien och Lundberg (2013, s. 260-265), som menar att 
åtgärdernas effektivitet är avhängig hur de är upplagda i frekvens och intensitet. Tre pass i veckan i 
tre månader är således att föredra framför ett pass i veckan i nio månader, hävdar författarna. Även 
Alatalo (2011) framhåller vikten av att elever med läs- och skrivproblematik får systematiska och 
intensiva stödinsatser. Ingen av respondenterna säger sig ha upplevt att sådana insatser har inneburit 
känslor av utanförskap hos eleverna eller att de har gett uttryck för att de missat något. Flertalet 
menar istället att ”koncentration och lugn och ro” (L6) är avgörande för att elever med svårigheter 
ska kunna befästa det de behöver, att ”[det är] skönt att få ha fröken själv” (L3) ibland samt 
att ”dom blir bra mycket effektivare när dom har en vuxen som har hundra procent uppmärksamhet 
på dom” (L2). Intervjupersonernas svar tyder således på en samstämmighet kring detta, men det 
framkommer också att de upplever att det finns hinder mot att genomföra åtgärderna i den 
utsträckning de skulle vilja.  
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S2: … men det är ju också en resursfråga, tyvärr är det så, jättesynd. Jag vet inte hur vi ska 
komma tillrätta med det här men det är ju ekonomin som styr … och får vi inte mer pengar 
förstår inte jag hur vi ska kunna vända på det här … [Om vi] satsar på dom här yngre så får man 
ju igen det sen … Tänk om man hade mer resurser till dom här yngre ändå … Varför blir 
läsförståelseresultaten så dåliga i den här PISA-undersökningen när det gäller högstadieeleverna, 
är det att vi ger dom ändå för lite tid på låg, ettan till trean … För dom är ju ganska mottagliga i 
den där åldern och tycker det är ganska kul att träna men sen kommer det … i fyran, femman 
[blir det svårare] … 

L5: … jag önskar jag hade mer stöttning av specialpedagog eller om vi hade en speciallärare som 
kunde intensivträna mer utöver det jag ger dom för man tar ju alla chanser … För det är så 
många som behöver den här extra träningen, antingen med läsning och skrivning eller med 
matte så att jag räcker inte till … Det skulle behövas en speciallärare, inte en specialpedagog, för 
dom har ju olika uppgifter … Vi har ju ingen speciallärare, det har vi inte, det skulle vi behöva 
… en som kunde göra dom här insatserna dom här intensivperioderna med elever, det skulle 
behövas. 

L4: … det skulle behöva finnas både en speciallärare och specialpedagog och tidigare var det så 
att vi hade en speciallärare på skolan. Nu ska ju specialpedagogen räcka till [flera skolor], restid 
… Det blir inte så mycket tyvärr, det skulle behövas mer … Bättre om hon vore stationerad på 
en skola … 

Som framkommer ovan utgör också bristen på speciallärare ett hinder för att kunna ge de 
stödinsatser som elever behöver, i synnerhet de systematiska och specifikt riktade. I likhet med 
Alatalo (2011, s. 123-130) uppges behovet av speciallärare vara mycket stort, och möjligheterna till 
adekvata åtgärder försvåras enligt L4 ytterligare av att den specialpedagog som finns, det vill säga S1, 
har ansvar i flera skolor, vilket även S1 själv uppger. Snow m.fl. (1998, s. 28) menar att det är av stor 
vikt att elever med ihållande läs- och skrivsvårigheter får hjälp av dem som har specialistkunskaper i 
ämnet, och att dessa i sin tur har ett kontinuerligt samarbete med klasslärarna gällande elevernas 
situation. Flera av intervjupersonerna, i synnerhet L4-L6 samt S2, anser också att möjligheterna att 
möta de behov som finns, speciellt vad gäller en-en-undervisning, skulle förbättras om 
huvudansvaret för klassen delades mellan två personer, företrädesvis med lärarutbildning. 
Klasslärarna skulle till exempel då kunna sitta med eleverna enskilt mer frekvent, och därmed 
både ”fånga upp de diagnostiska signalerna” (Myrberg & Lange 2006, s. 21) på ett tidigt stadium och 
kunna ge de stödinsatser som behövs. Det skulle dessutom kunna fungera som ett kollegialt 
bollplank, vilket skulle förbättra möjligheterna till en korrekt bedömning av elevers läs- och 
skrivförmåga. Att vara två pedagoger i klassrummet skulle alltså i sig innebära en positiv 
synergieffekt i diagnostiskt hänseende. 

L4: Det optimala vore att vara två lärare, absolut, det har jag förespråkat i många många år. Jag 
tror att man skulle kunna klara sig betydligt bättre om man är två utbildade pedagoger, man 
kunde bolla idéer mot varandra och som det ser ut idag, även om man får resurs är det ofta 
klassläraren som planerar alla moment, alla lektioner … Men är man två pedagoger kan man 
dela upp arbetet och man tar ansvar för olika moment … Gemensam planeringstid skulle vara 
mycket bättre. 

L5: Jag skulle vilja att vi var två levande människor, två fysiska personer … men i dagsläget så är 
det jag som är ute på varenda jädra rast och ska med andan i halsen kuta in och få i ordning nåt 
till nästa lektion eller plocka undan … Det är ohållbart … Så jag har pratat med [rektorn] och 
sagt, ha med er det till nästa år [när nästa årskurs 1 kommer], det ska vara två personer, det 
behöver inte vara två pedagoger men två personer, för det inte jag ser det kanske min kamrat ser 
och det inte jag upptäcker kanske nån annan upptäcker och jag har nån att bolla med, såg du vad 
som hände, vad berodde det på. 

Vikten av att få möjligheter till att regelbundet sitta med elever enskilt är en aspekt som således 
ständigt återkommer i intervjusvaren, både vad gäller det förebyggande arbetet, identifiering av läs- 
och skrivsvårigheter och åtgärder. 

L1: … Bravkod är ju en liten bit, den stora biten är ju att man som klasslärare enskilt kan ha tid, 
ta tid en stund, så ofta som möjligt egentligen, med den här eleven. 
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Sammanfattningsvis visar utsagorna att de möjligheter som finns för lärare att stödja elever med 
konstaterad läs- och skrivproblematik ofta är relaterade till möjligheterna till kollegialt samarbete, där 
speciallärares kunskaper tillmäts stort värde. En annan förutsättning är, som L1 påpekar, att ha en 
beredskap med åtgärder, i detta fall Bravkod, redan innan kartläggningen. 

Ytterligare en aspekt som framhålls som ytterst viktig vid åtgärder av konstaterad läs- och 
skrivproblematik är föräldrarnas stöd och engagemang. L5 menar att om föräldrarna är positivt 
inställda ”är hälften vunnet”, och både L1 och L6 anser det är ”jätteviktigt” att ha föräldrarna med 
sig. L6 preciserar: ”föräldrarna kan göra underverk, om dom har barn som behöver mer tid när det 
gäller att läsa och skriva”.  

L3: … det är a och o, där du inte har dom med och kanske tvärtom att dom tycker att vi gör fel, 
då kommer vi nästan ingen vart, då stampar vi på och stampar på känns det som, då är det 
nästan bara trolleri om det går bra … Men det som blir så jättetrist … [du] halkar efter … du får 
ju såna svårigheter, du förstår ju inte texter … Du får egentligen inte nån tid att jobba igen det 
här om du inte med föräldrars hjälp lyckas göra detta under dom allra första åren så är det svårt, 
för då blir glappet så stort, för då ska du hinna allt dom andra gör, i alla fall 
kunskapsinhämtningen, plus det du har missat. 

S1: … vilken förälder som helst skulle kunna hjälpa till så mycket, tio minuter per dag har väl 
alla eller en kvart, om dom visste hur mycket det betyder … Och för självkänslan … dom 
märker ju själv ganska snabbt om dom hänger med eller inte och får dålig självkänsla ganska 
tidigt, en sån enkel grej kan alla hjälpa till med.  

I likhet med S1 ovan betonar flera intervjupersoner att det är viktigt att i största möjliga utsträckning 
verka för att bibehålla elevernas självförtroende, i synnerhet de som har läs- och skrivproblem, då 
medvetenheten om de egna svårigheterna många gånger redan påverkat självkänslan negativt.  

L5: … dom känner med sig i alla fall när dom inte kan och jag behöver inte förstärka det… 
Dom vet ganska tidigt vem som är duktig på matte, skriver bra och jag är inte så himla duktig, 
den känslan finns hos dom och då gäller det att lyfta det hos dom, det som finns, och sen 
komma åt det där andra utan att ge dom en stämpel i pannan, att du duger inte … För skulle jag 
behöva göra det, då slutar jag … 

Detta får starkt stöd av bland andra Høien och Lundberg (2013), Druid Glentow (2006), Wolff 
(2011) och Snow m.fl. (1998), vilka alla framhåller vikten av att motverka en ond cirkel av 
misslyckanden, dålig självkänsla och en negativ inställning till läsning (jfr Matteuseffekten ovan). 
Tidiga åtgärder är alltså en betydelsefull faktor för att förhindra att felaktiga strategier permanentas 
och att vända en ond cirkel till en god (Høien & Lundberg 2013, s. 215-217). 

Det framkommer också att föräldrarnas engagemang har betydelse för den så viktiga 
mängdträningen i läsning. För att uppnå ett gott läsflyt krävs många möten med skrivna ord, det vill 
säga mängdläsning, vilket i sin tur förbättrar såväl avkodningsförmågan som läsförståelsen (Høien & 
Lundberg 2013, s. 16, NRP 2000, s. 169, Snow m.fl. 1998, s. 82). Samtliga intervjupersoner anser att 
den lästräning eleverna får i skolan inte räcker för att uppöva en god läsförmåga, och menar att 
fritidsläsningen är viktig för att eleverna ska kunna uppnå det flyt som de behöver för att tillägna sig 
de mer avancerade texterna som kommer i högre årskurser.  

S2: … det går mycket mycket snabbare om man har stöttning hemifrån, för kan vi nu satsa två 
max tre tillfällen i veckan och har man föräldrarna med sig och dom också tar en stund varje dag, 
det blir ju jättemycket träning … 

L4: Absolut, det är a och o känner jag [att ha föräldrarna med sig], det är ju så att skolan har 
ansvar att undervisa barnen men barnen kommer mycket mycket längre och snabbare framåt 
om man har stöd och man samarbetar med hemmet, så är det … Det finns barn som kanske 
inte har så lätt för sig men med energi och stöttning hemifrån så klarar dom av skoljobbet här 
ändå väldigt bra och det finns barn som skulle komma mycket längre om det barnet fick 
stöttning och hjälp hemma, för det är ju ändå få timmar som barnet är i skolan, man hinner inte 
med allt … Det är ju mängdträning, efter det att dom har lärt sig grunderna, ljud och 
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ljudkombinationen, bokstavsformen och då är det bara läsa, läsa, läsa, man kan inte lära sig läsa 
om man inte läser, det är bara så, det är inte märkvärdigare.  

L4 understryker i ovanstående citat hemmets och föräldrarnas mycket viktiga insatser ifråga om 
elevernas lästräning, den så kallade mängdträningen. En berättigad fråga är hur man ska kunna 
avhjälpa detta, och förmå föräldrar att ta sitt övergripande ansvar, i de fall att läraren upplever att lite 
eller ringa stöd från föräldrar fortsätter efter uppmaning från läraren. Det här är en viktig 
informationsfråga, där denna insikt måste etableras, vilket kanske är en något större uppgift än vad 
en enskild klasslärare kan klara i alla situationer. 

På frågan om vilka möjligheter som finns för intervjupersonerna att stödja elever med läs- och 
skrivsvårigheter uppges bland annat uppgiftsanpassning, både i skolan och i hemläxorna, och i de 
enskilda undervisningstillfällen som ges för klasslärare eller specialpedagog. L6 menar att det 
viktigaste hon som klasslärare kan göra är att ”försöka få dom [eleverna] att behålla sitt 
självförtroende, att i klassen inte utsätta dom för för mycket press, så dom känner sig mindre 
värda ...”. Stödet i klassrummet kan enligt L6 bestå av gemensam läsning av texter, som föregåtts av 
genomgång av svåra ord, istället för att eleven enskilt ska läsa texten tyst, att läraren läser 
instruktionerna i en bok för en elev så att denne kan fokusera på själva uppgiften samt att eleverna 
vid skrivuppgifter får hjälp med att skriva klart ”så att dom inte ska sitta över varenda rast bara för 
att dom har svårt för det …”.  

Sammanfattningsvis kan konstateras en samstämmighet hos såväl intervjupersoner som nämnd 
forskning kring vikten av tidigt insatta åtgärder vid konstaterad läs- och skrivproblematik (Alatalo 
2011, Høien & Lundberg 2013, Wolff 2011), men att brister i form av otillräckliga resurser ofta 
utgör ett hinder för att kunna genomföra dem i önskvärd omfattning. Det framkommer vidare att de 
åtgärder som tillämpas sker i såväl mindre elevgrupper som i enskild undervisning, så kallad en-en-
pedagogik med exempelvis Bravkod, i syfte att träna det som eleverna specifikt behöver. Den 
sistnämnda formen av undervisning, en-en, framhålls därvid som särskilt effektiv. Respondenterna 
betonar även att föräldrasamverkan är en avgörande faktor för hur elever med läs- och skrivproblem 
ska kunna hjälpas på ett optimalt sätt. 

 
5  Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras det som tidigare framkommit i resultat och analys. Syftet med arbetet är att 
belysa faktorer som förebygger svårigheter i läs- och skrivinlärning samt metoder som används för 
att identifiera vari svårigheterna består och åtgärder som tillämpas för att stödja elever med läs- och 
skrivproblematik. Avsnittet är följaktligen disponerat i de tre huvudområden som tidigare 
presenterats.  

 

5.1  Förebyggande faktorer 
En essentiell del av lärares arbete under de första skolåren handlar om att stödja elevers läs- och 
skrivinlärning och att hjälpa dem framåt i den vidare läs- och skrivutvecklingen (Alatalo 2011). Som 
nämnts tidigare är ett av målen efter genomgången grundskola att elever ska kunna ”använda det 
svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt” (Skolverket 2011, s. 13). De första 
skolåren utgör således en mycket betydelsefull del i att lägga grunden för denna förmåga, då 
skriftspråket initialt ska erövras, vilket följaktligen gör dessa tidigaste skolår till en predicerande 
faktor för fortsatta studier i högre årskurser. Ett par centrala frågor i detta arbete har varit hur läs- 
och skrivsvårigheter kan förebyggas och identifieras samt vilka möjligheter och hinder som finns för 
lärare att stödja elever med konstaterad läs- och skrivproblematik.  

Det framkommer att samtliga intervjupersoner i arbetet tillmäter barns hemmiljö och 
uppväxtförhållanden stor betydelse ifråga om att ge goda förutsättningar för läsinlärningen i skolan, 
vilket också stöds av bland andra Alatalo (2011) och NRP (2000). En riklig tal- och skriftspråklig 
hem- och närmiljö kan alltså utgöra en betydande skillnad ifråga om att förebygga läs- och 
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skrivsvårigheter i ett senare skede, då barnen inte får lika mycket att ta igen som jämnåriga med 
mindre goda förutsättningar. Föräldrarna bör därför medvetandegöras om vikten av att föra ständiga 
samtal i hemmet, regelbunden högläsning och att hjälpa barnen i deras hemuppgifter. Även 
läroplanen framhåller samarbetet mellan hem och skola, och uppmanar skolan att stödja ”familjerna 
i deras ansvar för barnens fostran och utveckling” (Skolverket 2011, s. 9). Eftersom skolans 
kompensatoriska roll blir större ju mindre läsmotiverade barnen är och ju mindre de har mött av 
skriftspråket i sin tidiga uppväxt (Høien & Lundberg 2013, s. 208, Myrberg & Lange 2006, s. 100-
101), blir också de tidiga stödinsatserna viktigare. Det är därför av yttersta vikt att klasslärare och 
specialpedagoger/speciallärare får de förutsättningar och det stöd de behöver för att kunna göra ett 
bra arbete.  

Det råder uppenbarligen samstämmighet kring vikten av att hellre förebygga läs- och skrivproblem 
än att i efterhand försöka reparera dem, och ett förebyggande arbete kan som tidigare framkommit 
bestå av såväl lärares egna kunskaper och metodik som en väl genomtänkt organisation vad gäller 
tjänster och resurser, där det kollegiala samarbetet framhålls som en mycket värdefull faktor. Det 
tidigare samarbetet mellan förskoleklass och årskurs 1 som L4, L5 och S2 berättar om, betonar 
denna aspekt ytterligare, då de menar att denna organisation gav dem fler och bättre möjligheter att 
följa varje elevs skriftspråksutveckling och därmed kunna förebygga hinder i läs- och 
skrivinlärningen.  

Då läroplanen så tydligt stipulerar att ”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar 
och behov” samt att ”skolan har ett särskilt ansvar för [dem] som … har svårigheter att nå målen …” 
(Skolverket 2011, s. 9), bör tillräckligt med tid och utrymme ges till lärare för att också identifiera 
vari dessa förutsättningar och behov består i. Planeringstid, kollegiala samtal och möjligheter till att 
regelbundet möta eleverna enskilt är sålunda ofrånkomliga premisser som måste uppfyllas för att 
denna individanpassning ska kunna genomföras i önskvärd omfattning. Det sistnämnda är något 
som ofta återkommer i intervjusvaren som en ständig önskan, och L1 menar till och med att 
enskilda undervisningssituationer med eleverna är det bästa sättet att arbeta förebyggande: 

… att ha tid att vara … enskilt med var och en, hinna med dom och det är ju oftast inte fler än 
några stycken man skulle behöva … Man vet att dom där klarar det och den här behöver träna 
mer på det, men de flesta fixar ju det här med läsningen oberoende vilken metod vi använder 
medan andra behöver vägledning och träning …   

Läsinlärning och självförtroende är nära förknippade med varandra (Høien & Lundberg 2013, Snow 
m.fl. 1998). Tidiga misslyckanden och upplevelser av nederlag i det förra påverkar ofta det senare 
negativt, varför ett förebyggande arbete också innefattar att stärka elevernas tilltro till sin förmåga 
som läsande och skrivande individer, genom upplevelser att de klarar av de uppgifter som ges dem, 
det som Druid Glentow (2006) benämner ”jag-kan-upplevelser” (s. 24-25). Då måste eleverna också 
ges tid och möjlighet att befästa de grundläggande kunskaperna om hur ljud och bokstav 
korresponderar, vilket också intervjupersonerna och forskning betonar (NRP 2000, Swärd 2008). 
För att möjliggöra detta krävs ofta att eleverna får träna i en-en-undervisning, vilket återigen 
aktualiserar frågan om kollegialt samarbete, där antingen klassläraren tar den enskilda undervisningen 
medan en annan kollega tar hand om klassen eller vice versa. Behovet av två personer per klass, 
företrädesvis med lärarutbildning, är alltså stort i ett förebyggande arbete de tidigaste skolåren, för 
att varje elev ska kunna stödjas i sin läs- och skrivutveckling på ett adekvat sätt. Detta påtalas också 
genomgående av samtliga intervjupersoner.  

 

5.2  Identifiering och kartläggning 
Vad gäller kartläggning av elevers läs- och skrivförmåga och identifiering vari svårigheterna specifikt 
består, finns det uppenbarligen en samstämmig uppfattning om att test och diagnoser är värdefulla 
verktyg, men att de snarare bör ge pedagogisk vägledning än fastslå något definitivt och statiskt 
(Druid Glentow 2006, s. 155-159, Høien & Lundberg 2013, s. 163-165). Ytterst sett är det ändå 
lärarnas förmåga att, utifrån vad eleverna behärskar och inte, värdera hur effektiv den tillämpade 
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undervisningen har varit (Swärd 2008). Ett talande exempel är när L2 menar att standardiserade test 
ofta bekräftar ”det man redan vet” och att hennes ”professionalitet [måste] gå före” när testresultat 
och det hon vet om eleven inte stämmer överens. Även L1 säger att DLS-testen ”bara [blir] 
ytterligare ett verktyg men den stora biten är ju vad jag upplever och hur jag upplever att det funkar”. 
Trots detta framkommer också uttryck för att det finns fördelar med mer formella kartläggningar, 
exempelvis H4/H5 och DLS, då resultaten på ett tydligt och överskådligt sätt kan ge en 
fingervisning om hur eleverna ligger till, både på individnivå och gruppnivå. Då testen även ingår i 
en för kommunen gemensam rutin, kan de därtill utgöra värdefulla verktyg vad gäller dels 
kommunöversyn, dels i ett kollegialt samarbete mellan skolor, då lärarna så att säga talar samma 
språk. Informationen framställs dessutom som särskilt viktig i ett vidareförmedlande perspektiv, då 
den sägs utgöra ett vägledande underlag för resurstilldelning och organisatoriska justeringar. Elevers 
skolresultat, vidareförmedlat genom testerna, är således utan tvivel en skolledningsfråga beträffande 
hur man tillgodoser resursbehoven.  

Flera av intervjupersonerna ställer mer eller mindre explicit nyttan av test och diagnoser i relation till 
hur informationen sedan används, det vill säga hur de följs upp. Även Høien och Lundberg (2013, s. 
211) betonar detta och menar att det inte räcker med de kunskaper som erhållits – det viktigaste är 
hur man omsätter dem i praktiskt arbete, till gagn för den enskilde individen. S1 uttrycker det som 
att ”annars kan vi ta bort alla dom här [testerna], då ska vi inte utsätta barnen för det här … om vi 
inte kan göra nånting åt det … Det är ju det som är det viktigaste”. Även L5:s utsaga om 
att ”resultaten [aldrig] renderar att man lägger om resurser eller så, att man kanske ser att i den här 
klassen är det så låga resultat så här behöver vi jobba lite extra, det händer aldrig” är intressant i 
sammanhanget och aktualiserar återigen den organisatoriska aspekten och resursbehoven.  

Som nämnts tidigare är det ett av skolans största ansvar att stödja elevernas skriftspråksutveckling, 
vilket förutsätter möjligheter att individanpassa undervisningen, vilket i sin tur förutsätter att lärare 
ges tid och utrymme att planera denna anpassning. I detta ingår, som framhållits tidigare, ett 
kollegialt samarbete som innefattar såväl rådgörande samtal (bollplank) som möjligheter att möta 
barnen i en-en-undervisning. Att begränsa lärares möjlighet till kollegiala samtal genom att pålägga 
dem ytterligare arbetsuppgifter ifråga om exempelvis skriftlig dokumentation, ständiga möten eller, 
som en lärare specifikt påtalat, ständiga rastvaktsuppdrag, är även att hindra de positiva 
synergieffekter man skulle kunna uppnå i diagnostiskt hänseende. Jag ser detta främst som ett 
organisatoriskt problem, där skolledningen skulle kunna lösa de flesta av sådana problem med 
befintliga resurser. Jag anser att en skoldag där en lärare fråntas eller ges mycket få möjligheter till 
kollegialitet är en felaktigt organiserad skoldag. 

 

5.3  Åtgärder 
Både intervjupersonerna och forskning (Alatalo 2011, Høien & Lundberg 2013, Wolff 2011) hävdar 
att de mest effektiva åtgärderna/stödinsatserna för elever med identifierade läs- och skrivsvårigheter 
är de som sker i en-en-undervisning i intensiva och kortare perioder. S2 säger att ”det kanske kan 
förefalla lyxigt” att en lärare regelbundet sitter med vissa elever enskilt, men menar att vinsterna blir 
desto större i ett mer långsiktigt perspektiv, då behovet av specialpedagogiskt stöd minskar i de 
högre årskurserna. Även Høien och Lundberg (2013, s. 216-217) framför en liknande ståndpunkt 
och hävdar att tidigt och systematiskt insatta åtgärder kan innebära att cirka 80 procent av eleverna i 
årskurs 1-3 kan övervinna sina läs- och skrivproblem, vilket på sikt medför ekonomiska besparingar 
både för skolan och för samhället i stort.  

I ljuset av detta kan det tyckas något märkligt med skollagens föreskrivande att det särskilda stödet 
får ges enskilt eller i särskild undervisningsgrupp endast om det föreligger särskilda skäl (3 kap., 7, 11 
§§), det vill säga att stödet i största möjliga utsträckning ska ske inom klassens ram. Detta motsäger 
all aktuell forskning jag har tagit del av samt även lärarnas erfarenhetsbaserade beskrivningar i min 
empiriska studie.  
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I de studier som refererats till i detta arbete har det visat sig att en-en-pedagogik varit så 
framgångsrik att den även bör vara ekonomiskt motiverad, såväl ur ett skolperspektiv som ur ett 
samhällsperspektiv, då kostnaderna blir betydligt större om problematiken för de enskilda eleverna 
får permanentas. Förutom lärarkompetens är det främst en resursfråga, att speciellt årskurserna 1-3 
har de lärarresurser som krävs för att kunna genomföra en-en-undervisning, vilket är en 
nödvändighet för att kunna ge adekvat stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter. Då dessa 
arbetspass bör ske minst två gånger per vecka med enskild elev, måste alltså lärarresurserna anpassas 
därefter. Jag finner här starkt stöd för denna uppfattning i Myrbergs Konsensusrapport (2003). För 
att inte verka kontraproduktivt, att brukas som en ursäkt av skolledningar som inte tillsatt 
erforderliga resurser när så skulle behövts, bör skollagens nämnda paragrafer ändras så att de 
överensstämmer med den aktuella forskning som påvisar behoven av adekvata åtgärder. 

Ur ett inkluderande perspektiv kan paragraferna ovan te sig förståeliga, då regelbunden bortavaro 
från klassgemenskapen kan medföra känslor av oönskat utanförskap hos en elev vars självkänsla 
kanske redan har försvagats till följd av upplevelser av misslyckanden och nederlag i sin 
läsinlärningsprocess. L6 menar exempelvis att ”försöka få dom [eleverna] att behålla sitt 
självförtroende” är det viktigaste hon kan göra som klasslärare, vilket äger den allra största relevans i 
sammanhanget. Förutom de forskningsmässigt belagda skälen ovan finns det emellertid ytterligare 
anledningar som kan motivera tidiga och enskilt riktade stödinsatser under intensiva, kortare 
perioder. Som framkommit under resultatavsnittet menar flera av intervjupersonerna att de yngsta 
eleverna snarare ser det som en förmån ”att få ha fröken själv” (L3) och att den hundraprocentiga 
uppmärksamheten från en vuxen gör att ”dom blir bra mycket effektivare” (L2), än att de upplever 
att de går miste om något. Även S1 förordar insatser i årskurs 1-3, då hon i likhet med Høien och 
Lundberg (2013, s. 216) menar att detta blir svårare ju äldre eleverna blir.  

I intervjusvaren i mitt arbete har det delvis även synliggjorts viss del av den så kallade ”tysta 
kunskapen”, alltså lärares erfarenhetsvunna kunskaper som inte dokumenterats i någon större 
omfattning, vare sig i detta arbete eller i aktuell forskning. Ett av Konsensusprojektets (Myrberg 
2003, Myrberg & Lange 2006) uttalade syften har varit att främja överföringen av sådan kunskap. 
Därför vill jag än en gång understryka vikten av möjligheter till både spontan och planerad 
kollegialitet. Lärarkåren måste därför befrias från mycket av det arbete som ej är av pedagogisk natur 
och ersättas av tid till förfogande för kollegiala rådgivande samtal, planering och utbyte av 
erfarenhetsbaserade kunskaper.  

Såväl detta arbete som tidigare forskning visar att skolans problem inte i första hand är 
organisatoriska eller ens pedagogiska. Det primära problemet är en resursfråga. En framgångsrik läs- 
och skrivundervisning står och faller alltså med huruvida ekonomiska och därmed pedagogiska 
resurser tillförs skolan. Faktum är att bland annat Høien och Lundberg (2013, s. 216-217) hävdar att 
ökade ekonomiska resurser i de tidiga skolåren skulle innebära en ekonomisk besparing för hela 
skolsystemet.  

 

6  Slutsatser  
Om man kokar ner de viktigaste substanserna av detta arbete, kommer man fram till konklusioner 
som både pekar ut viktiga faktorer som befrämjar en framgångsrik läs- och skrivundervisning och 
faktorer som verkar hindrande för densamma. Såväl de som arbetar inom skolan, pedagoger och 
skolledning, som för skolfrågor ansvariga politiker bör medvetandegöras om dessa faktorer.  

Några av de mest betydelsefulla faktorerna för att förebygga hinder i läs- och skrivinlärningen: 

• uppmärksamma hemmiljöns och föräldrarnas viktiga roll, samt medvetandegöra detta hos 
föräldrarna 

• stärka barnens språkliga medvetenhet i förskola och förskoleklass 

• ett nära samarbete mellan förskoleklass och årskurs 1 
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• möjliggöra en-en-undervisning och uppmärksamma denna undervisningsform som en av de 
viktigaste för elever med läs- och skrivsvårigheter 

• vikten av tidig identifiering och kartläggning i syfte att på ett tidigt stadium sätta in stödinsatser 

• uppmärksamma vikten av kollegialt samarbete och behovet av att ofta kunna vara två pedagoger i 
klassen i årskurs 1-3 

• etablera insikten om att problem med läsning och skrivning som kvarstår efter årskurs 3 kan ge 
negativa konsekvenser för hela elevens fortsatta studiegång. 

 

Några av de faktorer som verkar mest hindrande för en effektiv läs- och skrivundervisning: 

• att frånta lärarna möjlighet till kollegialitet genom att pålägga dem icke pedagogiska arbetsuppgifter 

• brist på specialpedagoger/speciallärare 

• brist på en genomtänkt organisation gällande samverkan mellan förskoleklass och årskurs 1-3 

• vådan av att adekvata åtgärder dröjer från det att läs- och skrivsvårigheter konstaterats  

• otillräckliga ekonomiska och pedagogiska resurser.  

 

7  Fortsatt forskning 

Under arbetets gång har jag konfronterats mot flera olika närliggande problemområden som jag 
kommit att intressera mig för, och som i viss mån hänger samman med detta arbete. Det skulle vara 
mycket intressant att forska vidare inom dessa områden eller ta del av andras undersökningar. Ett av 
de områden jag främst har i åtanke är hur dagens lärarutbildningar tillgodoser behovet av mer 
ingående kunskaper inom läs- och skrivproblematik även inom den ordinarie lärarutbildningen. Jag 
ser ett påtalat behov av mer fördjupade specialpedagogiska kunskaper för klasslärare i årskurs 1-3, 
vilket även kan sägas stödjas av Alatalos avhandling, Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3. Om 
lärares möjligheter och hinder (2011).  

Ytterligare ett område som skulle vara intressant att studera är vad klasslärares och 
specialpedagogers/speciallärares arbetstid består av, exempelvis hur mycket tid som läggs på det 
pedagogiska uppdraget visavi andra arbetsuppgifter som pålagts lärarna i form av administration och 
annat arbete.  
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Bilaga 1 
 
Information om intervjumedverkan för examensarbete 
 

	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Hej,	  

Jag	   är	   lärarstuderande	   vid	   Högskolan	   Dalarna	   och	   ska	   under	   denna	   näst	   sista	   termin	  
genomföra	  mitt	  examensarbete.	  

Undersökningsdelen	   av	   examensarbetet	   kommer	   att	   bygga	   på	   intervjuer	  med	   lärare	   och	  
specialpedagoger,	   och	   handlar	   om	   hur	   man	   i	   åk	   1-‐3	   arbetar	   med	   att	   förebygga	   och	  
identifiera	   läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  samt	  vilka	  stödinsatser	  som	  används	  vid	  konstaterad	  
läs-‐	  och	  skrivproblematik.	  
Du	   tillfrågas	   härmed	   om	   deltagande	   i	   denna	   undersökning,	   som	   handlar	   om	   hur	  
arbete	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  sker	  i	  skolan.	  

Intervjuerna	  kommer	  att	   genomföras	  under	  veckorna	  48-‐49,	  de	  kommer	  att	   ske	   i	   skolan	  
(eller	  annan	  överenskommen	  plats)	  och	  tar	  40-‐45	  minuter.	  	  

Intervjuerna	  kommer	  att	  behandlas	  konfidentiellt,	   och	  varken	  Du	  eller	   skola	  kommer	  att	  
namnges	  i	  redovisningen	  av	  uppgiften.	  Samtalet	  behöver	  spelas	  in	  för	  att	  materialet	  ska	  bli	  
lättare	   att	   hantera,	   men	   inspelningen	   kommer	   att	   raderas	   så	   snart	   examensarbetet	   är	  
godkänt.	  Materialet	   kommer	   enbart	   att	   användas	   i	  min	   uppsats	   och	   inte	   publiceras	   eller	  
spridas	  på	  annat	  sätt.	  	  

Undersökningen	  kommer	  att	  presenteras	  i	  form	  av	  en	  uppsats	  vid	  Högskolan	  Dalarna	  och	  
finns	  sedan	  tillgänglig	  om	  Du	  har	  önskemål	  att	  ta	  del	  av	  arbetet	  i	  dess	  helhet.	  

Ditt	   deltagande	   i	   undersökningen	   är	   helt	   frivilligt.	   Du	   kan	   när	   som	   helst	   avbryta	  
deltagandet	  utan	  närmare	  motivering.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  

Ytterligare	  upplysningar	  lämnas	  av	  mig	  eller	  nedanstående	  handledare.	  
	  
	  
Malin	  Tronde	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Handledare:	  Edmund	  Knutas	  
(Telefonnummer)	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Telefonnummer)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(E-‐post)	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (E-‐post)	   	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
Genom	   att	   skriva	   Din	   namnteckning	   nedan	   godkänner	   Du	   Ditt	   deltagande	   i	  
undersökningen.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
Namnteckning	  	   	  	  	  	  	  	  	  Namnförtydligande	   	   Mailadress/telefonnummer	  
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Bilaga 2 
	  
Intervjuguide 

Bakgrundsinformation om respondenten 

• Grundutbildning 

• Examensår 

• Fortbildning 

 

Frågor om läs- och skrivproblematik 

• Förebyggande metodik 

-‐ Använder du någon särskild läsinlärningsmetod?  
-‐ Vad avgör vilken metod du använder? 
-‐ Arbetar du medvetet förebyggande mot läs- och skrivproblematik, i sådana fall hur? 
-‐ Vad är det bästa sättet att arbeta förebyggande, enligt dig? 

 

• Identifiering och kartläggning 

-‐ Hur definierar du läs- och skrivsvårigheter? 
-‐ Hur upptäcker du om en elev har läs- och skrivsvårigheter? 
-‐ Hur tidigt ser du om en elev har läs- och skrivsvårigheter? 
-‐ Kan du identifiera vilken slags svårigheter eleven har? 
-‐ Finns det rutiner på skolan ifråga om att kartlägga elevers läs- och skrivförmåga? 
-‐ Hur följer man upp resultaten och vem ansvarar för detta? 
-‐ Hur dokumenteras kartläggning och resultat? 

 

• Åtgärder 

-‐ Vilka åtgärder/stödinsatser sätts in för elever med identifierade läs- och skrivsvårigheter? 
-‐ Hur snart sätts stödinsatserna in? 
-‐ Vilka möjligheter har du som klasslärare/specialpedagog att stödja elever med läs- och 

skrivproblem? Vilka hinder? 
-‐ Får du, som klasslärare, hjälp av specialpedagog med stödinsatser/åtgärder? I så fall, vilken 

sorts hjälp? 
-‐ Hur dokumenteras de åtgärder som sätts in? 

 

 

 

 

 

 

	  


