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Sammanfattning 
Syftet med fallstudien var att studera hur lärare, speciallärare och specialpedagog 
beskriver sitt förebyggande och stödjande arbete med att tidigt upptäcka och åtgärda läs- 
och skrivsvårigheter i åk 1. Vi har genom kvalitativa intervjuer med två lärare, en 
speciallärare och en specialpedagog fått en ingående bild av hur detta arbete ser ut på 
två olika stockholmsskolor. Utifrån pedagogernas intervjusvar tycker vi oss kunna säga 
att teori och praktik stämmer bra överens och mycket av det som vi har läst i litteraturen 
verkar också praktiseras ute på de två skolor som vi har studerat. Studien har visat att 
pedagogerna inte använder sig av ”vänta-och- se”- pedagogiken för att barnens läsning 
ska komma igång av sig självt utan de menar att de arbetar medvetet förebyggande och 
med tidiga insatser när det gäller barn som ligger i riskzonen för läs- och 
skrivsvårigheter. Våra pedagoger har förstått vikten av att sätta in tidiga insatser redan i 
åk 1 för att problemen inte ska skjutas på framtiden. Om eleverna inte får dessa tidiga 
insatser kommer det istället krävas mer omfattande resurser i senare årskurser. Vår 
studie visar också att pedagogerna i den ena skolan upplever att deras resurser, gällande 
stödinsatser, räcker till medan pedagogerna i den andra skolan upplever att resurserna 
inte räcker till. 
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Abstract 
The purpose of the case study was to investigate how teachers and remedial teachers / 
pedagogues describes their preventive and supporting work for early detection of 
reading and writing disabilities in school year one. To give you a picture of how their 
work is being done in two different schools in Stockholm we have done qualitative 
interviews with two teachers, one remedial teacher and one remedial pedagogue. We 
have come to the conclusion that what we have read from theory corresponds well, 
according to the pedagogues, with practice in the two schools that we have been 
studying. The study shows that the pedagogues do not practice the “wait and see”-
method when the children are learning to read. The pedagogues says that they are well 
aware of that one must initiate preventive actions and early achievements to avoid 
reading and writing difficulties when it comes to children at risks, otherwise the 
problems will arise later. Our study shows that the pedagogues in one of the schools 
experiences that the resources are not enough, when it comes to supporting efforts 
(special tuition), while the pedagogues in the other school experiences that the resources 
are enough. 
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Förord 
Vi har tillsammans förberett, genomfört och sammanfattat en fallstudie av två lärare, en 
speciallärare och en specialpedagog i två olika stockholmsskolor. Under den tid som 
uppsatsarbetet har pågått har vi både individuellt och tillsammans valt och läst litteratur 
som berör uppsatsämnet. Vi har gemensamt sammanställt en intervjuguide som vi har 
använt oss av. Vid intervjutillfällena har vi deltagit båda två. Sammanställningen av 
resultat samt analys har vi tagit fram tillsammans. Vi ansvarar gemensamt för uppsatsens 
innehåll. 

 

Vi vill tacka de pedagoger som vi har fått intervjua och som har gjort denna studie möjlig.  

 

Stockholm, maj 2007 

 

Sharon Nordling & Teresia Norrthon Bergman 
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Inledning 
I dagens samhälle omges vi av text i alla dess former. Att kunna läsa och skriva är en viktig 
förutsättning i det informationssamhälle vi lever i. Informationsteknologin har medfört 
ökade krav på hantering av skriftspråket i vardagen. Läskraven har förändrats då 
informationsmängden i samhället har ökat vilket gör att läsning i dag ser helt annorlunda ut 
än för 20-30 år sedan. Detta gör att dagens läsning måste vara mer flexibel i den 
bemärkelsen att skumläsning och översiktsläsning blir allt viktigare (Asmervik, Ogden & 
Rygvold, 2001). 

 

En av skolans främsta uppgifter är att väcka och bibehålla läslusten och skrivglädjen. 
Enligt läroplanen, Lpo 94, har skolan till uppdrag att: ”Genom rika möjligheter att samtala, 
läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få 
tilltro till sin språkliga förmåga” (Utbildningsdepartementet, 1998, sid 11).  

 

För de flesta elever som börjar skolan går läs- och skrivinlärningen utan problem men för 
en del kommer extra hjälpinsatser och stöd att behövas. Det är därför viktigt att i tid kunna 
identifiera och sätta in rätt insatser för de elever som ligger i riskzonen för att utveckla läs- 
och skrivsvårigheter (Frost, 2002). 

 

Under vår utbildning inom språk och språkutveckling har vi intresserat oss särskilt för läs- 
och skrivinlärning och läs- och skrivsvårigheter. Under vår verksamhetsförlagda utbildning 
(VFU) har vi stött på elever som har begynnande läs- och skrivsvårigheter. Vår avsikt med 
denna uppsats är att fördjupa oss i identifieringen av dessa elever och det förebyggande 
arbete som krävs när det gäller läs- och skrivsvårigheter. Vi vill med hjälp av våra 
teoretiska litteraturstudier och de ingående intervjutillfällena se hur pedagogerna beskriver 
hur man arbetar med detta i praktiken ute i dagens skola.  

 

Vår förhoppning är att i framtiden få arbeta som lärare med elever som ligger i riskzonen 
för läs- och skrivsvårigheter och elever som redan har utvecklat läs- och skrivsvårigheter. 
Dagens aktuella skoldebatt gör gällande att behovet av speciallärare och specialpedagoger 
kommer att öka inom de närmsta åren då många yrkesverksamma inom detta område går i 
pension inom en snar framtid (Högskoleverket, 2007-01-23). Enligt Konsensusprojektet är 
en avgörande faktor för elevers framgång i skolan lärarens kompetens, både erfarenhet och 
teoretisk kunskap. Särskilt viktigt blir det för elever som har problem med läs- och 
skrivinlärning (Myrberg & Lange, 2006). 
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Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare, speciallärare och specialpedagog 
beskriver sitt arbete med att identifiera och sätta in tidiga insatser för att förebygga läs- och 
skrivsvårigheter i åk 1.  

Frågeställningar 
• Vilken betydelse har förebyggande arbete och tidiga insatser för elever i riskzonen 

för läs- och skrivsvårigheter? 
• Hur definierar pedagoger läs- och skrivsvårigheter? 
• Hur identifierar pedagoger vilka elever som är i behov av extra stöd gällande läs- 

och skrivsvårigheter? 
• Vilket samband finns mellan självförtroende och läs- och skrivsvårigheter? 
• Hur samverkar pedagoger och föräldrar kring elevens extra stödinsatser? 

Teoretisk bakgrund 

Språkutveckling och läs- och skrivinlärning 
Att börja skolan förknippas ofta med att eleverna ska lära sig att läsa och skriva. En del 
elever kan redan läsa och skriva medan andra elever inte alls har mycket erfarenhet av 
skriftspråk. Variationen av vad eleverna har med sig i sitt ”språkliga bagage” när de börjar 
skolan är stor. Bjar & Liberg (2003) menar att språkutveckling är en process som har pågått 
sedan födseln och förhoppningsvis fortgår hela livet. Redan som spädbarn är vi inställda på 
att kommunicera. I olika sociala och kulturella sammanhang utvecklar vi språket. De talar 
om att man socialiseras in i ett språk, där individen deltar aktivt med egna bidrag.  

 

Med språk avser man vanligen tal- eller skriftspråk. Att lära sig läsa och skriva blir en 
utvidgning av språkutvecklingen där både läsning och tal ses som språkliga aktiviteter 
(Nauclér & Magnusson, 1997). Innan skolstarten befinner sig barnen framförallt i den 
talspråkliga miljön. När läsinlärningen startar kommer eleverna successivt frigöra sig från 
”här-nu” språket och gradvis närma sig ett mer distanserat språk – det skriftliga. I skriften 
är det bara språket i sig som ska ge all information, kontexten och den yttre situationen 
vägleder inte längre som vid samtalsspråket (Lundberg, 2006). 

 

Processen att lära sig läsa och skriva startar långt innan barnet har börjat i skolan. Till en 
början pseudoläser barnet, det vill säga låtsasläser. Nästa steg är den logografiska läsningen 
då barnet lär sig känna igen vissa särdrag hos vissa ord utan att kunna läsa i egentlig 
mening. Tredje steget är det alfabetisk- fonologiska stadiet då barnet lär sig ”knäcka 
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koden” det vill säga barnet lär sig sambandet mellan fonem (bokstavsljud) och grafem 
(bokstavsform). Fjärde steget är det ortografisk-morfemiska stadiet då barnet helt 
automatiskt avkodar orden (Höien & Lundberg, 1999). 

 

Det är individuellt för varje barn när de under uppväxten börjar intressera sig för det 
skrivna språket. Främsta anledningen till detta är beroende på vilken uppväxtmiljö barnet 
har. En stark skriftspråksmiljö i hemmet förstärker barnets intresse för skriftspråket från 
bara några års ålder. En ytterligare anledning kan vara lusten att uttrycka sig mer beständigt 
än genom talet (Stadler, 1998). Enligt Lundberg & Herrlin (2005) kan skrivutvecklingen 
liksom läsutvecklingen delas in i flera dimensioner: fonologisk medvetenhet, stavning, 
syntax, sammanhängande och begripliga texter och intresse för skrivning. Precis som 
barnets läsinlärning har föregåtts av ”lekläsning” har skrivning föregåtts av ”lekskrivning”. 
Eriksen Hagtvet & Pálsdóttir (1993) menar att förskolorna bör ta tillvara barnets egen 
motivation och nyfikenhet att tillägna sig det skrivna språket. På så sätt menar de att barnen 
kan skriva sig in i läsningen. Läs- och skrivinlärning bör integreras då dessa förmågor 
bygger på samma grund, det vill säga att kunna hantera den alfabetiska koden. Därför bör 
skrivinlärningen börja samtidigt som läsinlärningen. I skrivandet kodas språkets ljud till 
bokstäver medan i läsning avkodas de skrivna ordens bokstäver till ljud som enligt vissa 
mönster bildar ord (Stadler, 1998). 

 

Vanligtvis talar man om att läsning är en kombination av avkodning och förståelse. 
Frylmark (2007-02-15) säger att vi inte heller får glömma bort motivationen i 
sammanhanget. Hon menar på att motivationen och lusten att vilja lära sig är grunden för 
läsning. Även Herrlin och Lundberg påtalar vikten av elevens eget läsintresse. De delar upp 
den tidiga läsutvecklingen i olika dimensioner: Fonologisk medvetenhet, ordavdkodning, 
flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse. Det finns inga skarpa gränser mellan 
dimensionerna utan snarare samspelar de och påverkar varandra. Tyngdpunkten under den 
tidiga läsinlärningen bör dock ligga på avkodningen (Lundberg & Herrlin, 2005).  

 

Elevens språkutveckling innan skolstarten har betydelse för läsinlärningen. Ett barn som 
växer upp i ett hem där föräldrarna läser mycket själva och högt för barnet, får goda 
förebilder och ett intresse för skriftspråket. Myrberg säger att föräldrarna är betydelsefulla 
personer för barnen. Genom att läsa högt, samtala om böcker, ord och bokstäver ger man 
sina barn goda förutsättningar inför läs- och skrivutvecklingen (Myrberg, 2003).  

 

Läs- och skrivinlärning förutsätter en viss metaspråklig kompetens vilket betyder att; 

barnet måste kunna betrakta sitt språk utifrån, undersöka det, distansera sig till det och anpassa 
det till många olika situationer och aktiviteter där språket har en central ställning (Frost, 2002, 
sid 89).  

 

När barnet börjar tänka på hur något skrivs eller sägs, eller undrar över hur orddelar, ord 
och språkljud kombineras visar det på språklig medvetenhet (Svensson, 2005). Häggström 
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& Lundberg (2005) skriver att det finns få fakta som är så välunderbyggda som sambandet 
mellan språklig medvetenhet och läsinlärning. Framförallt är det den fonologiska 
medvetenheten hos barn i förskoleåldern som gynnar läsinlärning.  Nauclér & Magnusson 
(1997) menar att fonologisk medvetenhet är så väl en förutsättning för läs- och 
skrivinlärning som en effekt av den.  

 

Att läsa och skriva handlar framförallt om kommunikation. Eleverna måste förstå att det 
skrivna språket är till för att vi ska kunna kommunicera med varandra, vilket bör vara 
utgångspunkten i undervisningen (Myrberg, 2003). När det gäller nybörjarundervisning bör 
den präglas av den kommunikativa aspekten och eleven själv bör vara en aktiv deltagare 
(Frost, 2002). 

Läs- och skrivinlärningsmetoder 
Sedan 1970-talet har det pågått en intensiv debatt mellan lärare, föräldrar och journalister 
om att det råder en djup oenighet mellan forskare om hur läsinlärning går till, hur läs- och 
skrivsvårigheter uppkommer, om och hur man ska diagnosticera läs- och skrivsvårigheter 
och vilka hjälpmedel som är lämpliga för elever med läs- och skrivsvårigheter. Debatten 
har kommit att kallas ”the Reading War” (Myrberg & Lange, 2006). Den har grundat sig i 
vilka två olika läsinlärningsmetoder som bäst lär ett barn att läsa, den syntetiska metoden 
eller den analytiska metoden. Under 2000-talet har dock debatten lagt sig och genom ny 
läsforskning har ny kunskap nåtts och diskussionens fokus har flyttats (Elbro, 2004). 

 

Den syntetiska metoden som också kallas ”phonics” innebär att eleven lär sig läsa genom 
att tolka ett alfabetiskt system som inte är naturligt utan konstruerat av människor. 
Fonemmedvetenhet har en avgörande betydelse för att kunna förstå sambandet mellan 
bokstav och ljud, vilket är en förutsättning för att kunna lära sig läsa och det gäller att 
knäcka läskoden. Det är först när man har lärt sig att avkoda orden som man kan börja läsa 
texterna och förstå dess innebörd (Frost, 2002). Den här så kallade ljudningsmetoden är den 
metod som traditionellt använts mest inom den svenska skolan. Wittingmetoden är ett 
exempel på den syntetiska traditionen. Den används antingen vid nyinlärning eller vid 
ominlärning av läsning. Elevens eget ansvar för sin inlärning spelar stor roll. Här använder 
man sig framförallt av språkljuden och när eleven blivit språkljudsmedveten går man över 
till bokstäver. Ett av de centrala momenten är avlyssningsskrivning vilket kräver en god 
fonologisk medvetenhet (Ejeman & Molloy, 1997). 

 

Den analytiska metoden som också kallas ”whole-language” ser nybörjarundervisning i 
läsning som en kommunikativ process. Här blir det viktigt att få läsa meningsfulla texter, 
det vill säga riktiga böcker som inte är tillrättalagda. Grundprincipen är att det ska kännas 
meningsfullt och motiverande. Fonemmedvetenheten får en underordnad roll (Frost, 2002). 
Enligt Nauclér & Magnusson (1997) är det självklart att läsning är en språklig aktivitet 
precis som talet. Att lära sig läsa och skriva är alltså en utvidgning av språkutvecklingen. 
Att lära sig läsa uppfattas således som en naturlig språklig process. En metod som till 
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största del ingår i ”whole-language” traditionen, men även tränar fonologisk medvetenhet 
och ljudning, är LTG-metoden (Läsning på talet grund). Man utgår från barnets eget 
talspråk och översätter detta till skrift. Samtalet mellan lärare och elev är en förutsättning 
för metoden. En av faserna i den här metoden är diktering, där läraren skriver ner det som 
barnen säger. Här får barnen en möjlighet att undersöka samspelet mellan tal och skrift 
samtidigt som de ljudar fram vad läraren ska skriva (Björk & Liberg, 1996). 

 

De flesta är idag ense om att den bästa metoden för att lära barn att läsa är att ta valda delar 
ur de båda inriktningarna. Frost (2002) menar att de två lästraditionerna kompletterar 
varandra och att man kan använda sig av båda för att kunna tillgodose alla elevers behov. 
Även Myrberg (2003) anser att man gör bäst i att kombinera de olika metoderna och att 
man som lärare måste vara kunnig i olika läsinlärningsmetoder och kunna ta ut det bästa ur 
de olika metoderna.  

 

Frost (2002) menar att de lärare som lyckas bäst i sin undervisning är de som har 
varierande undervisningsstrategier och som reflekterar över sin undervisning för att på 
bästa sätt kunna anpassa den till den enskilde elevens utveckling. De ger sina elever 
utmaningar som står i relation till deras kunskaper och erfarenheter. Junefelt (1997) lyfter 
fram att Vygotsky menar att utifrån detta synsätt ska eleven få möjlighet att utvecklas inom 
den proximala utvecklingszonen, där lärare och elev samarbetar kring läsningen. Den 
proximala zonen finns mellan elevens utvecklingsnivå och den nivå som han eller hon kan 
uppnå med hjälp av läraren. 

Läs- och skrivintressen 
Enligt Rosenblatt (2002) har läraren en viktig roll att hjälpa sina elever att utveckla ett 
läsintresse. Ett sätt är att hjälpa eleverna att hitta böcker som passar deras kunskapsnivå. 
Eftersom alla barn befinner sig på olika nivåer är det därför viktigt att även böckerna ligger 
på olika svårighetsgrader.  

 

Utöver att barnet själv har ett intresse av att läsa mycket är det också viktigt med 
högläsning i skolan, speciellt för barn från kulturellt missgynnade hem. Högläsning ger 
barnen bland annat ett större ordförråd, bättre syntaxkunskap och en ökad motivation att 
läsa själv (Myrberg, 2000).  

 

Det är ett välkänt faktum att pojkar läser mindre än flickor. Ser man till den frivilliga 
läsningen syns en markant skillnad mellan pojkar och flickor; 45 % av de svenska pojkarna 
läser inte frivilligt på fritiden till skillnad från flickorna där endast 27 % inte läser 
självmant på fritiden (Lundgren, 2003). Närhet och tillgång till bra bibliotek med utbildade 
bibliotekarier i barnlitteratur är också väsentligt för att skapa ett intresse för läsning och för 
att skapa läsglädje. Det är även viktigt med föräldrarnas högläsning i hemmet. Extra viktigt 
blir det när föräldrarna själva har läs- och skrivsvårigheter. Även om föräldrarna inte 
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betraktar sig själva som bra läsare ökar de ändå barnens ordförråd och känsla för syntaktisk 
medvetenhet genom högläsning (Myrberg, 2003).  

 

Glädje och engagemang i det litterära avspeglar sig från föräldrarna till barnen. Det visar 
sig tydligt att föräldrar som ser på läsning och skrivning som något positivt ger sina barn ett 
ökat intresse för läsning och skrivning (Snow, Burns & Griffin, 1998). Barnets intresse för 
det skrivna språket ökar genom att hon/han får möta skriftspråket på sina egna villkor. Det 
är genom att skriva om det som man själv är intresserad av som lusten att lära sig bibehålls 
(Eriksen Hagtvet & Pálsdóttir, 1993). 

Läs- och skrivsvårigheter 
Vad är läs- och skrivsvårigheter?  Det är en stor fråga som har många svar. Studier visar att 
det finns ett visst samband mellan avvikelser i den tidiga språkutvecklingen och 
lässvårigheter senare i skolan (Frost, 2002).  

 

Man bör skilja på läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Höien & Lundberg (1999) 
särskiljer begreppen genom att säga att termen dyslexi betecknar stora och ihållande 
lässvårigheter medan de elever som läser dåligt i första och andra klass men senare 
övervinner sina svårigheter inte kan betecknas som dyslektiker. I Englund & Jonsson C-
uppsats (2006) framkommer att lärare och speciallärare är överens om att det inte finns 
någon självklar gräns mellan läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Lärarna anser att läs- 
och skrivsvårigheter kan avhjälpas med träning medan dyslexi är något beständigt. 

 

Dyslexi är en speciell typ av läs- och skrivsvårigheter. Det är ett språkligt problem med 
biologisk grund, som inte har något med intelligens att göra (Andersson, Belfrage & 
Sjölund, 2006). Studier har gjorts i USA på enägg- och tvåäggstvillingar som visar att det 
är ett mycket större genetiskt samband för dyslexi hos enäggstvillingar än hos 
tvåäggstvillingar (Olson, 1999). Ett gemensamt drag hos elever med dyslexiproblem är att 
de har sämre fonologisk förmåga än andra barn. Dock kan goda miljöförutsättningar som 
bra pedagogik och god hemmiljö reducera risken att få läs- och skrivproblem trots att 
eleven har ogynnsamma biologiska förutsättningar (Myrberg, 2003). För de barn där flera 
språkliga avvikelser sammanfaller kan barnet ges flera diagnoser så som dyslexi och 
ADHD (attention deficit hyperactivity disorder). Det är då viktigt att identifiera om 
komorbiditet (samtidiga problem) förekommer för att kunna sätta in rätt insatser för barnet 
(Knivsberg, Reichelt & Nödland, 1999). 

 

Druid Glentow (2006) uppmanar till att man ska undvika att använda sig av termen dyslexi 
och istället skilja mellan generella och specifika läs- och skrivsvårigheter. Hon menar att 
generella läs- och skrivsvårigheter kan hänga samman med allmänna inlärningssvårigheter 
beroende av fysiska, intellektuella, emotionella eller sociala orsaker, eller en kombination 
av dessa. De kan även ha pedagogiska orsaker som mycket frånvaro, byten av lärare, 
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lärares metodik eller andra störningar i skolgången. Har en elev däremot ett bra ordförråd, 
är road av ordlekar, är verbalt begåvad, har ett gott ordflöde men samtidigt har en långsam 
läsning med felläsningar samt rättstavningsproblem, kan man anta att det handlar om 
specifika läs- och skrivsvårigheter.  

  

Den svåra utmaningen som lärare är att alla elever är olika och även de som har synbara 
läs- och skrivsvårigheter skiljer sig åt genom att ha problem av skilda slag. Vissa har 
svårigheter med avkodningsförmågan, en del har problem med läsförståelsen och kanske 
läshastigheten. Förutom att lärare ska ta hänsyn till att alla elever är olika bör lärare också 
vara medvetna om att det förekommer skillnader mellan könen då det gäller läs- och 
skrivsvårigheter. Forskarna menar att 4-8 % av alla barn i en årskull har dyslexi och det 
anses något vanligare bland pojkar än bland flickor. Att dyslexi upptäcks oftare hos pojkar 
än hos flickor kan dock bero på att pojkar oftast hörs och syns mer till skillnad från 
flickorna som oftare är mer tystlåtna (Andersson, Belfrage & Sjölund, 2006).  

 

Skolan har en viktig roll i barnets skriftspråksutveckling. Barnen ska lära sig att behärska 
det svenska språket, kunna lyssna och läsa och uttrycka sina idéer och tankar i tal och 
skrift. För några elever blir läs- och skrivinlärningen en komplicerad process och då behövs 
kvalificerad undervisning. Idag finns en hel del mindre konventionella åtgärder som sägs 
hjälpa mot läs- och skrivsvårigheter. Det gäller att man som yrkesmässig pedagog kan 
skilja mellan vad som är vetenskaplig beprövad erfarenhet och humbug. Det är viktigt att 
ha ett kritiskt, men samtidigt öppet förhållningssätt till olika metoder som sägs hjälpa mot 
läs- och skrivsvårigheter och att metoden ska kunna visa effekt på ett objektivt 
forskningsmässigt sätt (af Trampe & Andersson, 2005).  

 

Hög lärarkompetens är den mest betydelsefulla beståndsdelen för att lyckas utveckla 
elevers läs- och skrivförmåga och för att förhindra att läs- och skrivproblem uppkommer. 
En skicklig lärare utmärks av ingående kunskaper om barns språkliga utveckling, om läs- 
och skrivprocessen och av ett systematiskt och strukturerat arbetssätt där elevernas förmåga 
och individualitet sätt som utgångspunkt (Myrberg & Lange, 2006).  

 

Att förebygga läs- och skrivsvårigheter  

Åtgärder som underlättar läs- och skrivutveckling och som kan förhindra lässvårigheter hos 
barn, är att barnet är uppvuxet i en litterär miljö, där föräldrar och förskolepersonal 
dagligen läser för barnet: Att vuxna dagligen tillbringar tid i en-till-en konversationer med 
barnet, läser böcker för barnet, ser till att skrivmaterial finns tillgängligt och att det skapas 
en glädjefylld och lekfull miljö runt litterära aktiviteter (Snow, Burns & Griffin, 1998). 
Skolan har till uppgift att ge alla elever samma möjlighet till utveckling av sin läs- och 
skrivförmåga oavsett elevens sociala, kulturella och etniska bakgrund. Läsning är ett inlärt 
beteende och inget som mognar fram naturligt utan kräver många, många timmars övning. 
Man måste träna sig i läsning och skrivning för att utveckla sin läs- och skrivförmåga (af 
Trampe & Andersson, 2005).  
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Redan i förskoleåldern bör man ingripa om barnen visar avvikelser i språkutvecklingen och 
fonologiska träningsprogram i förskolan har bevisats gynna den kommande läs- och 
skrivinlärningen (Knivsberg, Reichelt & Nödland, 1999). Även Myrberg (2003) pekar på 
vikten av förebyggande arbete för att utveckla barnens språkliga medvetenhet. Forskning 
visar att dessa tidiga insatser är ännu viktigare för barn som ligger i riskzonen att utveckla 
läs- och skrivsvårigheter då de genom medveten daglig språkstimulerande träning kan 
undvika att få läs- och skrivsvårigheter när de börjar i åk 1. Elbro (2004) säger att personal 
i förskoleklass kan till 80 % säkerhet förutsäga vilka elever som kommer att få allvarliga 
svårigheter med läsning och stavning i andra och tredje klass. Flertalet barn som har läs- 
och skrivsvårigheter är språkförsenade i förskoleåldern. Dessa barn har fått mindre 
språkstimulans i sin hemmiljö än andra barn. Detta visar på hur viktigt det är med tidig 
språkstimulans och att föräldrarna blir informerade om detta när barnen är mycket små 
(Svensson, 1998). 

 

Eriksen Hagtvet & Pálsdóttir (1993) anser att det finns olika faktorer som är viktiga för att 
barn med anlag för läs- och skrivsvårigheter ska lyckas lära sig läsa och skriva. Några av 
dessa faktorer är medvetet förebyggande arbete i förskola, tidig identifikation av 
riskbarnen, systematisk läs- och skrivundervisning i första klass och tidiga förebyggande 
specialpedagogiska insatser. 

 

Myrberg (2003) förespråkar tre framgångsrika modeller som alla förebygger och utvecklar 
barns språkliga medvetenhet. En modell är den så kallade ”Bornholmsmodellen” som 
syftar till att stärka förskolebarnens fonologiska medvetenhet före läsundervisningen 
genom daglig systematisk träning under åtta månader. De andra modellerna är Astrid 
Lindgrens barnböcker som framhålls som ett föredöme när det gäller att skriva förståeliga 
och engagerande texter och TV-programmet ”Fem myror är fler än fyra elefanter” som på 
ett lustfyllt och lekande sätt introducerar alfabetets bokstäver och språkljud. 

 

Tidiga insatser 

Det kommer alltid att finnas barn som utvecklar läs- och skrivsvårigheter av större eller 
mindre grad trots att förebyggande insatser har getts före själva läsinlärningen. När man 
upptäcker att en elev har svårigheter att förstå vad han eller hon läser är det viktigt att ta 
reda på vad detta kan bero på för att kunna sätta in rätt stöd och åtgärder. De vanligaste 
läsförståelseproblemen är ordavkodningsproblem (Häggström, 2003). 

 

Elbro (2004) poängterar att läsförberedande aktiviteter kan förebygga stora läs- och 
skrivsvårigheter. Han talar om nyttan av föregripande specialundervisning vilket är tidiga 
insatser redan i åk 1 och 2. Även Frost (2002) menar att det är viktigt att sätta in stöd redan 
i första klass medan eleverna ännu försöker lära sig läsa. Vidare menar han att det är av stor 
betydelse för de svagare elevernas fortsatta skolgång hur skolan hanterar dem i första klass. 
Dessa teorier får medhåll av Myrberg (2000) som säger att elever inte får lämna åk 2 utan 
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att vara försedda med en fungerande avkodningsförmåga. Forskning visar att de elever som 
inte har denna förmåga riskerar att få permanenta problem. Därför blir det extra viktigt att 
sätta in insatser redan under första skolåret för att utveckla elevernas förmåga att 
automatisera avkodningen.  Björk & Liberg (1996) påtalar vikten av att man så tidigt som 
möjligt och kontinuerligt observerar de barn som har problem med sitt läsande och 
skrivande. På så sätt kan man följa hur eleverna klarar den stora omställningen som läs- 
och skrivinlärningen faktiskt innebär för många barn.  

 

Myrberg (2003) menar vidare att alla elever måste ges tillräckligt med tid och lärarstöd för 
att utveckla sin läs- och skrivförmåga. Det är väldigt resurskrävande för läraren att 
kontinuerligt arbeta individuellt med varje elev. Under höstterminen i skolår 1 måste det 
enligt Myrberg finnas utrymme för sådana tillfällen med varje elev varje vecka. Dessa 
undervisningstillfällen bör innehålla skrivträning, högläsning och samtal om olika texter. 
Detta arbetssätt ger läraren diagnostiska verktyg för att kunna individanpassa elevens 
undervisning.  

 

Ett sätt att genom tidiga insatser hjälpa de elever som ligger i riskzonen för att utveckla läs- 
och skrivsvårigheter är att använda sig av ”Reading Recovery” liknande metoder. ”Reading 
Recovery”-programmet utvecklades av Mary Clay i början av 1970-talet på Nya Zeeland. 
Syftet med programmet är att de elever som av ett eller annat skäl inte har kunnat tillägna 
sig en tillfredsställande läsfärdighet ska få en ny chans att lära sig läsa genom att man 
aktivt arbetar med högläsning under små dagliga doser på en halvtimme åt gången. 
Programmet förutsätter också att föräldrarna deltar aktivt i arbetet genom att öva läsning 
med barnet i hemmet dagligen (Frost, 2002).  

 

När det gäller tidiga insatser i åk 1 är föräldrarnas medverkan mycket betydelsefull. 
Pedagogerna bör diskutera och vägleda föräldrarna hur de bäst kan stötta sina barn under 
deras läs- och skrivinlärning. Asmervik, Ogden & Rygvold (2001) menar att en ”läskvart” 
är ett exempel på hur föräldrarna kan medverka till att ge barnen läsglädje och 
läserfarenheter, något som är speciellt viktigt för elever med läs- och skrivsvårigheter. 

 

Kartläggning och tester 

De flesta lärare gör dagligen en rad informella kartläggningar eller diagnoser av eleverna. 
Läraren lyssnar på elevernas läsning och samtalar om det lästa för att få en uppfattning om 
elevernas läsförståelse. Det här är något som gynnar både lärare och elev när man ska lägga 
upp eventuella hjälp och stödinsatser för varje individ. Om man däremot vill få en 
uppfattning om hela klassens språkliga eller fonologiska nivå och deras läsutvecklingsnivå 
i jämförelse med deras jämnåriga kamrater kan ett standardiserat test vara ett bra val. 
Utifrån dessa kan man gå vidare och göra mer ingående individuella kartläggningar av 
vissa barn (Häggström, 2003).  
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Alla elever med läs- och skrivsvårigheter är olika även om de utåt kan tyckas uppvisa 
samma slags fel vid läsning och skrivning. Genom systematisk observation (formell och 
informell) får läraren en grund för att förstå den enskilda elevens specifika problem både 
när det gäller läs- och skrivsvårigheterna och hur eleven fungerar emotionellt, 
kunskapsmässigt och socialt. Det innebär att lärare under både kartläggning och 
undervisning ska ha ett helhetsperspektiv och inte enbart koncentrera sig på läs- och 
skrivproblemen utan att också ta hänsyn till elevens totala sätt att fungera (Asmervik, 
Ogden & Rygvold, 2001). 

 

Lundberg & Herrlin (2005) säger att lärare har många tillfällen i den dagliga 
undervisningen att bedöma och observera sina elevers utveckling. När en lärare gör en 
bedömning av sina elever utgår denne från sina erfarenheter, från vad som observerats och 
då finns alltid en risk att läraren blir subjektiv. Genom olika slags tester kan man få mera 
objektiva hållpunkter och läraren får också en överskådlig bild av läsutvecklingen i större 
grupper. Ytterligare en positiv anledning att använda sig av kartläggningar och tester är att 
det utgör en bra grund för de utvecklingssamtal som görs mellan lärare, elev och elevens 
föräldrar.  

  

Redan vid barns skolstart är det viktigt att lärare är uppmärksamma och testar sina elevers 
läs- och skrivutveckling (Myrberg & Lange, 2006). Detta ställer krav på att läraren har 
förmåga att kunna använda sig av ett diagnostiskt arbetssätt för att ge eleverna rätt stöd 
(Myrberg, 2000).  

 

Det finns en mängd olika tester att tillgå och variationen är stor mellan olika skolor. Här 
följer en kort presentation av några olika kartläggningar och tester som används på de två 
olika skolor som denna fallstudie avser: 

 

LUS (Läsutvecklingsschema) 

Ett vanligt förekommande kartläggningstest i stockholmsskolor är LUS som beskriver 
elevers läsutveckling i 19 olika nivåer (Bilaga 1). Enligt Allard, Rudqvist & Sundblad 
(2001) som är grundarna till läsutvecklingsschemat har testet skapats efter 
forskningsresultat om barns läsning.  Lärarhandledningen till testet graderar elevens 
läsutveckling i olika nivåer, där varje nivå beskriver vad eleven ska ha uppnått vid olika 
etapper i läsutvecklingen. Nivåerna utgår från barnets första läsintresse för bokstäver till 
den sista punkten som innebär att eleven har uppnått maximal läsförmåga. 

 

God Läsutveckling 

God Läsutveckling av Lundberg & Herrlin (2003) är ett läsutvecklingsschema som gör det 
möjligt för lärare att följa varje elevs läsutveckling. Utvecklingen av läsförmågan innefattar 
fem dimensioner: fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och 
läsintresse. 
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Fonolek 

Fonolek av Hemmingsson & Olofsson (1994) är ett grupptest som används för att bedöma 
den fonologiska medvetenheten hos barn från 6 år och uppåt. Testet består av tre delar; 
först får eleven räkna antalet ljud i ett ord, därefter lyssna efter begynnelseljudet i ordet och 
slutligen dra samman ljud till ett ord. 

DLS 

DLS bas är ett diagnostiskt kartläggningsmaterial, utformat av Järpsten (2004) som testar 
elevers läslust, läsning och skrivning i åk 1 och 2. Läslustdelen omfattar elevers inställning 
till läsning som läraren utvärderar och tolkar. Läsningsdelen är en berättelse med fem 
tillhörande bilder. Eleven ska markera den bild som bäst kan kopplas samman med 
berättelsen. Slutligen skrivningsdelen där eleven får en bild som de ska skriva och berätta 
om.  

Vårtestet 1 

Vårtestet 1 är ett test som har utarbetats av Andersson m fl. (1970). Testet används för att 
kontrollera elevers bokstavskunskap, ordförståelse, läsförståelse samt diktamen. Testet har 
tidigare getts ut av Psykologiförlaget AB men har numera utgått ur deras sortiment. 

Bokstavskontroll 

Pedagogerna kartlägger kontinuerligt elevernas bokstavskännedom under läs- och 
skrivinlärningsfasen. Detta sker enskilt med varje elev. Antingen kan bokstavskort 
användas eller ett schema med alla bokstäver, versaler samt gemena (Bilaga 2). Läraren 
visar en bokstav och eleven ska dels kunna säga bokstavens namn och dels kunna säga hur 
den låter. Kartläggningen kan avslutas med att eleven får skriva de bokstäverna som de 
känner till när det gäller grafem – fonem förhållandet. De flesta pedagoger gör en 
bokstavskontroll då eleverna börjar åk 1 (Druid Glentow, 2006). 

 

I testen Fonolek, DLS samt Vårtestet 1 redovisas elevens resultat i staninepoäng, vilket 
innebär att råpoängen har överförts till stanineskalan, som är en utarbetad 
normalfördelningsskala med värden mellan 1 och 9. Medelvärdet på skalan är 5. Vid 
tolkning av resultaten räknas stanine 3 eller lägre som ett lågt resultat. 

 

Åtgärdsprogram 

När en elev har svårigheter i skolarbetet och har behov av särskilda stödinsatser utformar 
skolan ett åtgärdsprogram. Ju tidigare stöd sätts in ju snabbare kan en negativ utveckling 
hejdas och desto mindre insatser krävs i regel. Enligt Skolverkets (2001) undersökningar 
sätts stödet ofta in för sent på grund av att lärare och skolledare under de första 4-5 åren 
endast iakttar att barnet har svårigheter men avvaktar med åtgärder. 

 

Åtgärdsprogrammet är en hjälp för att åstadkomma överblick och kontinuitet av enskilda 
elevers arbete i samarbetet för alla inblandade (Skolverket, 2001). Åtgärdsprogrammet ska 
enligt Carlström (2001) utgå från ett helhetsperspektiv av elevens skolsituation och 
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speciella behov. Det ska tydligt framgå hur man tänker arbeta och underlätta för eleven 
samt vilket ansvar de olika inblandade parterna har. I åtgärdsprogrammet ska det även stå 
när utvärdering och eventuell ändring av programmet ska utföras. Från och med 2001 ska 
individuella åtgärdsplaner skrivas för de elever som behöver extra stöd.  

 

Initiativ till åtgärdsplanen kommer oftast från skolan men kan även krävas av eleverna 
själva eller av deras föräldrar. Det är rektor som bär det formella ansvaret för att 
åtgärdsprogrammet skrivs men det är alltid klassläraren, specialläraren eller 
specialpedagogen som har ansvaret för utarbetandet av individuella åtgärdsplaner 
(Skolverket, 2001). När ett åtgärdsprogram upprättas är det viktigt att alla parter, de 
berörda lärarna, speciallärare, specialpedagog, elev samt föräldrar är överens om och tar del 
av upplägget. Det är viktigt att eleven själv och föräldrarna deltar aktivt i upprättandet av 
åtgärdsprogrammet. Eleven ska få veta vad han eller hon kan och vad han eller hon ännu 
inte lärt sig och varför (Carlström, 2001).  

 

Frylmark (2005) menar att åtgärder som planeras för en elev bör inriktas på att kompensera 
svårigheterna i alla skolämnen, träna det som är svårt men ändå se till att man bibehåller en 
positiv känsla för lästräning. Träningsåtgärderna bör inriktas på huvudproblemet. De bör 
vara en egen aktivitet skild från den ordinarie undervisningen. Det är viktigt att man 
regelbundet avsätter tid för träningsåtgärder som speciallärare planerar. Om 
arbetsbelastningen inte blir alltför stor för eleven kan även hemläxor ges för ytterligare 
träning. 

 

Myrberg & Lange (2006) påpekar att man inte får glömma bort att följa upp de 
åtgärdsprogram som upprättas. Om man inte utvärderar resultaten av de åtgärder som har 
satts är det svårt att bedöma om valet av åtgärd var rätt. 

Special- och stödundervisning  
Under de senaste 20 åren har de varit brist på utbildade speciallärare och specialpedagoger. 
2004 saknade ungefär hälften av alla yrkesverksamma rätt utbildning. Nästan 80 % av alla 
som arbetar inom dessa yrken är 50 år eller äldre. Det innebär att behovet av speciallärare 
och specialpedagoger kommer att öka efter år 2010 (Högskoleverket, 2007-01-23).  

 

En speciallärare är en lärare som utöver lärarexamen har avlagt examen i specialpedagogik 
före 1990. En specialpedagog är en lärare som har gått specialpedagogisk 
påbyggnadsutbildning efter 1990 och avlagt specialpedagogexamen (Persson, 2001). Idag 
finns ingen speciallärarutbildning, den lades ner 1990, men hösten 2008 kommer en ny 
speciallärarutbildning att starta. Enligt Vernersson (2002) är specialpedagogerna inte 
delaktiga i undervisningen i någon större utsträckning utan finns oftare inom 
specialpedagogiska planeringsområden och inom resursgrupper till skillnad från 
speciallärare som deltar mer aktivt i elevernas undervisning.  
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Specialpedagogik är ett tvärvetenskapligt ämne med inslag från filosofi, sociologi, 
psykologi och pedagogik. Elever som behöver ha särskilt stöd har rätt att få hjälp enligt 
svensk lagstiftning. Det är skolans resurser som avgör hur detta stöd kommer att se ut. I 
första hand försöker man ge stödet inom klassens ram men särskilda undervisningsgrupper 
kan också anordnas (Vernersson, 2002). 

 

Enligt Persson (2001) är specialpedagogik ett kunskapsområde med uppgift att komplettera 
den vanliga pedagogiken när den inte räcker till för att stötta variationen av elevers 
olikheter. Björck- Åkesson (2007-05-07) menar vidare att när den vanliga pedagogiken inte 
räcker till måste man ta hjälp av andra vetenskaper för att komplettera bilden och analysen. 
Specialpedagogik bidrar då till att alla barn får det stöd de behöver och att svårigheter 
minimeras eller förhoppningsvis elimineras. Specialpedagogiken ska även motverka att 
problem och svårigheter uppstår. Det förebyggande arbetet inom specialpedagogiken är 
betydelsefullt, så det handlar inte enbart om att fokusera på åtgärder efter det att svårigheter 
har uppstått.  

 

En definition av specialpedagogik enligt Persson (2001) är att den är tvärvetenskaplig, 
politiskt normativ (det vill säga det som bestämmer hur människor som avviker från 
normen ska ha det), och funktionell (att den fyller en praktisk funktion i skolan). 

 

En annan definition av specialpedagogik lyder: Vetenskapen om faktorer och processer 
som påverkar utveckling och lärande hos individer i behov av särskilt stöd och som löper 
risk för utvecklingssvårigheter och inlärningssvårigheter med fokus på samspel mellan 
individens speciella förutsättningar och miljöfaktorer på olika ekologiska nivåer (Björk- 
Åkesson, 2007-05-07). Här ser man att det inte är så enkelt att definiera specialpedagogik 
då så många olika faktorer och vetenskapliga discipliner spelar in.  

 

Det är viktigt att ha klart för sig att specialpedagogiken inte kan förstås eller förklaras ur 
enbart ett synsätt, utan olika perspektiv måste ställas mot varandra och genom dialog kan 
man komma fram till olika handlingsalternativ (Persson, 2001).  

 

Undervisningen har under en lång tid präglats av ”normalitets” begreppet. Avvikelser från 
det som betraktats som normalt har i en kunskapsutveckling tillskrivits eleven och man har 
då talat om elever med svårigheter. I en ”skola för alla” framhålls att undervisningen ska 
anpassas efter elevens möjligheter till att lära och förstå (Vernersson, 2002). I ”en skola för 
alla” ska alla elever ha lika rätt till utbildning, delaktighet och inflytande. I praktiken 
efterlevs dock inte alltid detta (Skolverket, 2003). Specialpedagogik och vanlig 
undervisning har integrerats istället för som tidigare vara två parallella spår. 

 



 14

Begreppen specialpedagogik och specialundervisning används ibland som synonyma 
begrepp. Enligt Persson (2001) är det oftast specialundervisning som pedagogerna talar om 
som ska ses som en specialpedagogisk organisationsform. 

 

De specialpedagogiska insatserna ska enligt Vernersson (1998) ske så att eleverna blir så 
lite ”särskilda” som möjligt. Specialpedagogik ska när den är som bäst bidra till att vidga 
synen på all undervisning och skapa förståelse för problem som uppstår i skolan.  

 

Av Skolverkets rapport 1998 framgår att drygt hälften av de tillfrågade skolorna i en 
undersökning upplevde att det inte alls eller endast delvis kunde klara av att hjälpa de 
elever i behov av stöd med den hjälp de är berättigade till (2007-05-07). Enligt Persson 
(2001) saknar idag många skolor specialpedagogisk kompetens och elever i behov av 
särskilt stöd får inte alltid den hjälp de behöver. En stor anledning till att det särskilda 
stödet har minskat beror på de kraftiga nedskärningarna under 1990-talet. 

 

Myndigheten för skolutveckling (2005) skriver att föräldrarnas sociala grupptillhörighet har 
samband med om en elev ska få specialpedagogiskt stöd eller inte. Det konstateras att näst 
efter elevernas begåvningsnivå är det föräldrarnas socioekonomiska status, följt av elevens 
kön, som bland bakgrundsfaktorerna har störts förklaringsvärde för specialpedagogiskt 
stöd. Eftersom resurserna är begränsade så är det är oftast de starka föräldrarna till de barn 
som har behov av stödundervisning som gör sin röst hörd och de lågmälda föräldrarnas 
barn är de som blir förlorare i resursfördelningen av stödundervisningen. 

  

I så gott som alla kommuner i Sverige är undervisningen av barn i behov av särskilt stöd ett 
starkt prioriterat område; dessa barn utgörs i stor utsträckning av barn med läs- och 
skrivsvårigheter (Sandström Kjellin, 2002). Hon visar i sin avhandling att en viktig åtgärd 
för att stärka möjligheterna till läsutveckling, för barn med läs- och skrivsvårigheter, är att 
utveckla undervisningen i skolan. 

Kompensatoriska hjälpmedel 

Det finns en mängd olika kompensatoriska hjälpmedel som kan underlätta skolarbetet för 
de elever som har läs- och skrivsvårigheter. Till exempel kan penngrepp, läslinjaler och 
bandspelare vara ett bra hjälpmedel vid skrivning och läsning. Det finns även ett flertal 
dataprogram som elever med läs- och skrivsvårigheter kan använda som pedagogiska 
hjälpmedel för att öva sig inom de områden som de har svårt med. 

 

Datorn kan vara ett kompensatoriskt hjälpmedel i den dagliga undervisningen, det vill säga 
ett sätt för eleven att kringgå sina läs- och skrivsvårigheter för att kunna visa sina 
kunskaper. Kompenserande hjälpmedel innebär en möjlighet för elever med läs- och 
skrivsvårigheter att klara av sin skolgång, skaffa sig en utbildning och så småningom kunna 
fungera i arbetslivet. Det positiva med datorhjälpen är att eleverna upplever det som ett mer 
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motiverande arbetssätt. De orkar arbeta under längre arbetspass och de får större 
självförtroende (Föhrer & Magnusson, 2003).  

 

Det har visat sig att användningen av ord- och textbehandlingsprogram på lågstadiet har en 
positiv effekt på skrivutvecklingen, både för barn med långsam läs- och skrivutveckling 
och för barn som har vanlig läs- och skrivutveckling. Det som är bra med dessa program är 
att barnen kan ägna huvuddelen av sin tankeverksamhet åt innehållet. De behöver inte 
tänka så mycket på hur de ska formulera sig och kraven på form, stavning och utseende blir 
underordnade (Ejeman & Molloy, 1997). 

”Jag-kan-känsla” 
Det finns många olika beteckningar för att beskriva självbegreppet, till exempel: 
självkännedom, självkänsla, självförtroende och självbild. Olika författare använder samma 
ord men med delvis olika innebörd och i andra fall används olika ord för exakt samma 
innebörd. Druid Glentow (2006) skriver att självförtroende handlar om accepterandet av sig 
själv och en tilltro till sina egna resurser, vilket kan förändras över tid och situation. Medan 
självkänsla handlar om en inre trygghet som ingen kan ta ifrån en vad som än händer. 
Eftersom begreppsförvirringen kan bli stor väljer vi i likhet med Druid Glentow (2006) och 
Myrberg & Lange (2006) att samla dessa beteckningar under termen ”Jag-kan-känsla”.  

 

Att ständigt misslyckas blir i längden förödande för ”Jag-kan-känslan”. Druid Glentow 
(2006) säger att det inte nog kan betonas hur viktigt det är för elever som misslyckats med 
sin läs- och skrivinlärning att få möjlighet att lyckas, att få ”jag kan” upplevelser. Vidare 
menar hon att alla aktiviteter som bidrar till att eleven upplever att ”jag kan” också bidrar 
till medvetenheten om vad ”att kunna” innebär. Genom olika uttänkta aktiviteter från 
läraren som eleven klarar av på egen hand eller med hjälp av kamrater kommer 
erfarenheterna av dessa lyckade aktiviteter bidra till att elevens självkänsla öka. 

 

Taube (1997) menar att den första tiden i skolan är viktig för barnets självkänsla och 
självförtroende. För en del barn är det kanske första gången de börjar jämföra sig 
intellektuellt med andra barn och de märker att de tänker långsammare och har svårare att 
lära sig. Barnet märker nu att det inte blev så enkelt att lära sig läsa som de hade hoppats. 
Barnet behöver känna att det duger och att det kan lära sig nya saker. Om barnet misslyckas 
med den tidiga läsinlärningen är det förödande för deras självkänsla. Redan under det första 
skolåret kan barnet förlora mycket av sitt självförtroende och lusten till att lära. Detta kan 
leda till en ond cirkel där barnet, eftersom det inte lyckas med sin läsning, undviker att läsa. 
Därför är det enligt Taube (1997) så viktigt att förhindra att problem uppstår och hon menar 
att det är alltid lättare att förhindra att en ond cirkel uppstår än att vända en ond cirkel till 
en god.  
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Höien & Lundberg (1999) menar att betydelsen av att lyckas är mycket viktig i samband 
med undervisningen av elever med läs- och skrivsvårigheter. Vi har alla behov av att lyckas 
med det vi håller på med. Den insats som barnet lägger ner på läsning och skrivning i form 
av mental ansträngning och koncentration måste vara till någon nytta för eleven och i 
utbyte måste han eller hon få känna att det ger en glädje och lust till att fortsätta lära.  

 

Även Lange (2007-03-22) säger att lärare måste kunna visa elever på deras framsteg i 
läsning och skrivning men hon poängterar dock att lärare också måste kunna säga till en 
elev när inlärningen av någon anledning inte går som förväntat. Lärarens uppgift blir då att 
kunna motivera eleverna att även träna sina svaga förmågor och att de ska känna att detta är 
meningsfullt, att kunna stärka deras ”jag-kan-känsla”.  

 

Stanovich visar genom sin ”Matteus-effekt” att elever som har problem med läs- och 
skrivinlärning tenderar att undvika svårigheterna genom att läsa mindre eller välja lättare 
texter. Läsningen i skolan blir i värsta fall en upplevelse där hotet om misslyckande är 
ständigt närvarande. Motsatsen blir de barn som ligger först i läsutvecklingen. Eftersom de 
inte har några problem med avkodning och har fått upp ett läsflyt blir läsningen lustfylld 
och en aktivitet som ofta är förkommande både i skolans värld och i hemmet. Detta gör att 
gapet mellan de svaga och starka läsarna ökar ännu mer. Förlorarna i ”Matteus-effekten” 
kommer aldrig att komma i kapp om de inte får rätt undervisning och stöd i tid (Myrberg, 
2000). Enligt Taube (1997) är det säkraste sättet att få läs- och skrivsvårigheter att undvika 
läsning. 

Samverkan mellan skola och föräldrar 
Föräldrar har stor inverkan på barns språkliga utveckling och det framhålls i många 
forskningssammanhang vikten av att föräldrar engagerar sig i sina barns läs- och 
skrivutveckling. Det är inte ovanligt att föräldrar till barn som har läs- och skrivsvårigheter 
själva har haft läs- och skrivproblem. Det är viktigt att föräldrars negativa minnen från sin 
egen skolgång vad det gäller läsning och skrivning inte överförs till deras barn. Skolan får 
då en central roll att bryta det negativa sociala arvet. Samverkan mellan skolan och 
föräldrarna är därför av stor vikt. I vissa fall kan det till och med vara nödvändigt med 
vuxenutbildning för att föräldrarna ska kunna hjälpa sina barn i deras läs- och 
skrivutveckling (Myrberg, 2000).   

 

Snow, Burns & Griffin (1998) föreslår att skolan kan ha barnbokscirklar för föräldrar, 
bokprat av författare och att en barnbibliotekarie kommer till föräldramöten för att öka 
föräldrarnas engagemang i sina barn skolgång.  

 

Eftersom föräldrarna oftast är de mest betydelsefulla personerna i ett barns liv menar Taube 
(1997) att det är viktigt att skolan har en god kontakt med barnens föräldrar. Vidare säger 
Taube att föräldrarna måste engageras i barnens skolgång och vara delaktiga i läs- och 
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skrivutvecklingen. Barnen bör öva sig i högläsning i hemmet med föräldrarna en stund 
varje dag. 

 

Sandström Kjellin (2002) skriver i sin avhandling att skolan räknar med att hemmet tar en 
aktiv del i sina barns läsinlärning. Detta har troligen ingen större betydelse för de barn som 
redan är duktiga läsare eller har föräldrar med goda pedagogiska kunskaper. Hemmet kan 
då ”komplettera” skolan.  Dock kan det innebära en fara, enligt Sandström Kjellin, för de 
barn som har läs- och skrivsvårigheter och vars föräldrar inte har några pedagogiska 
kunskaper vad det gäller läs- och skrivinlärning. Detta kan störa relationen mellan barn och 
föräldrar eftersom föräldrarna måste ta på sig rollen som pedagog istället för att vara 
förälder. Slutsatsen av att barnen inte lästränar hemma blir att barnens framsteg i läsning 
blir mycket små. För dessa barn har det alltså en avgörande betydelse vilken undervisning 
de möter i skolan. 

 

Även Druid Glentow (2006) säger att ett gott samarbete mellan hemmet och skola är 
betydelsefullt. Det är viktigt att föräldrarna stödjer barnen läs- och skrivutveckling. Redan 
vid skolstarten kan det vara bra att läraren informerar föräldrarna om att det inte är ovanligt 
att vissa barn behöver extra hjälp eller mer hjälp av läraren under en viss tid. Föräldrarna 
kan vara till stor hjälp när det gäller barn med läs- och skrivsvårigheter genom att de 
berättar för läraren hur svårigheterna yttrar sig i hemmet. Läraren kan i sin tur be 
föräldrarna att lägga lite extra tid på läs- och skrivhjälp hemma. Hon betonar också att 
föräldrarna är barnens första lärare. 

 

Holmgren, Berglund & Riddez-Hansson (1990) säger att vägen till barnets förtroende går 
via föräldrarna. För lärare är det viktigt att komma ihåg att olika föräldrar klarar olika 
saker, men att alla föräldrar är viktiga för sina barn. De menar vidare att lärare kan välja att 
inte samarbeta med föräldrar, men ur deras synvinkel är samarbete den enda vägen, 
eftersom föräldrarna ändå påverkar arbetet genom barnen. Även Taube (1997) menar att 
om lärare vill ha någon möjlighet att påverka något i barnens liv är det nödvändigt att ha 
etablerat en god kontakt med barnets föräldrar. De är nyckelpersoner. Hon fortsätter att 
säga att många föräldrar har både lusten och förmågan att hjälpa sina barn om de får 
lämplig vägledning av skolan. Det viktigaste är dock att föräldrarna överför positiva och 
realistiska förväntningar på sina barns prestationer. 

 

Barnens läs- och skrivförmåga påverkas också av de sociala klasskillnaderna som råder i 
vårt samhälle. Arbetarklassens föräldrar deltar inte lika aktivt i barnens skolarbete som de 
högre akademiskt utbildade föräldrarna (Einarsson, 2000). Barnens språkförmåga är en 
effekt av vilken stimulans som barnen har fått i sin hemmiljö. Föräldrar med högre 
utbildning språkstimulerar sina barn mer vilket leder till att deras barn får en bättre verbal 
förmåga (Svensson, 1998). 
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Metod 

Val av metod 
När man ska göra en undersökning ställs man inför valet att välja undersökningsmetod.  De 
två mest grundläggande metoderna är kvantitativ och kvalitativ forskning. Den avgörande 
faktorn för vilken metod man väljer är studiens syfte och lämpligaste sättet att få svar på 
sina frågeställningar (Trost, 2005). Då vårt syfte med studien är att intervjua enskilda 
individer om deras arbetssätt anser vi att en kvalitativ ansats är den undersökningsmetod 
som passar bäst. Den huvudsakliga skillnaden är huruvida man mäter olika företeelser eller 
inte. Den kvantitativa forskningen är en mer naturvetenskaplig modell och den är 
objektivistisk, det vill säga att den inte kan tolkas. En kvantitativ forskning lägger vikten 
vid kvantifiering (mängd, myckenhet) medan en kvalitativ forskning lägger vikten vid ord 
och tolkning vid analysen. En kvalitativ forskning har ett mer tolkande synsätt och inte 
mätbara fakta (Bryman, 2001). 

 

Vi har i denna studie valt att använda oss av en kvalitativ metod där vi med hjälp av en 
intervjuguide (Bilaga 3) har intervjuat två lärare, en speciallärare samt en specialpedagog 
som alla är verksamma i åk 1 i två olika stockholmsskolor. Vi kallar vår studie en 
deskriptiv fallstudie. Enligt Merriam (1994) används deskriptiv forskning när man strävar 
efter beskrivning och förklaring snarare än förutsägelser som baseras på orsak och verkan. 

Fallstudie 

Fallstudier genomförs ofta i individernas naturliga miljö. När man ska genomföra en 
undersökning av en specifik företeelse till exempel ett händelseförlopp eller en social 
grupp, är fallstudien lämplig. Fallstudiens svaghet kan vara att man inte kan generalisera 
till större grupper utan resultatet säger enbart något om det fall man har studerat (Merriam, 
1994). 

Analysenheten i en fallstudie kan utgöras av en individ, ett program, en institution, en 
grupp, en händelse eller ett begrepp (Merriam, 1994). I vår studie blir analysenheten fyra 
individer inom en grupp; två lärare, en speciallärare och en specialpedagog. Det som dessa 
pedagoger har gemensamt är att de alla arbetar med elever i åk 1 som har läs- och 
skrivsvårigheter eller som ligger i riskzonen för att få läs- och skrivsvårigheter. 

 

Vi har valt att göra en kvalitativ fallstudie för att vi tror att det tillvägagångssättet kommer 
att lämpa sig bäst för att ge oss svar på våra frågeställningar. Om vi istället hade valt att 
göra en kvantitativ studie med hjälp av enkäter hade det blivit möjligt för oss att redovisa 
resultaten i form av siffror och statistik. Vårt urval hade då bestått av många fler personer 
eftersom det är det stora antalet som gör att man kan generalisera utifrån statistiken. Vi har 
dock valt att istället fördjupa oss i ett fåtal individer för att få mer ingående kunskaper om 
deras arbetssätt och metoder. 
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Med fallstudiemetoden har man möjlighet att skaffa sig djupgående insikter om en viss 
situation och hur personerna som är inblandade tolkar denna situation. Fokus i fallstudien 
ligger snarare på processen än på resultatet. Nackdelen med fallstudien kan vara att den tar 
tid, den är ingående och kan bli är lång och därmed svår att bearbeta (Merriam, 1994).  

Intervjuundersökningar 

Vi har valt att göra kvalitativa intervjuer som kan göras med hjälp av en ostrukturerad eller 
en semistrukturerad intervjuguide. Bryman (2001) säger att det finns en avsevärd variation 
mellan dessa former, men de flesta kvalitativa intervjuer ligger nära antingen den ena eller 
den andra formen. Intervjuaren följer inte i någon av dessa intervjuformer slaviskt ett 
schema men vid semistrukturerade intervjuer följer intervjuaren någon form av manus eller 
intervjuguide. Vår intervjuundersökning kommer att ligga närmare den semistrukturerade 
formen då vi har en förberedd intervjuguide med vissa teman och följdfrågor på dessa men 
intervjuerna kommer att präglas av en samtalsliknande form där det finns utrymme för 
öppna följdfrågor.  

 

Genom intervjuer ges möjligheten att återge respondentens (intervjupersonens) beskrivning 
av ett ämne. Fördelen med denna metod är dessutom att intervjuaren finns närvarande och 
kan svara på frågor och funderingar från respondenterna (Bryman, 2001). Intervjuer går 
bland annat ut på att förstå hur de intervjuade tänker och känner, vilka erfarenheter de har, 
hur deras föreställningsvärld ser ut (Trost, 2005). 

 

Enligt Merriam (1994) är det av stor vikt att intervjuaren har förmåga att känna empati när 
man gör en kvalitativ intervjuundersökning. Hon poängterar också vikten av att ha en god 
kommunikationsförmåga och förmåga att ställa bra och relevanta frågor. Bjurwill (2001) 
uppmanar till att intervjuer ska göras på plats och helst spelas in på band. Man måste ha 
gott om tid och kunna se varandra i ögonen. Han avråder därför från att göra 
telefonintervjuer. 

 

Man ska tydligt förklara för respondenten vid intervjutillfället att tystnadsplikt råder. 
Respondenten bör också få reda på att de inte behöver svara på alla frågor och att de kan 
avbryta intervjun när som helst (Trost, 2005).  

Urval 
Utifrån vårt syfte med studien har vi valt ett antal personer som vi anser är relevanta att 
intervjua då vi vill se hur pedagoger arbetar med barns eventuella läs- och skrivsvårigheter. 
Vi har gjort vårt urval på skolorna där vi har vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU). 
Den ena skolan är en innerstadsskola och den andra skolan ligger i en förort till Stockholm.  
Det som är gemensamt för pedagogerna är att de alla är kvinnor och att de arbetar med barn 
i åk 1. Det som skiljer våra intervjuade pedagoger åt är att de har olika yrkesbefattningar; 
två är klasslärare, en är speciallärare och en är specialpedagog. På den ena skolan 
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samarbetar klassläraren med en specialpedagog och på den andra skolan samarbetar 
klassläraren med en speciallärare. 

 

Klasslärarna har varit verksamma lärare i 9 respektive 10 år. Båda är utbildade i svenska 
samt samhällsorienterande ämnen för åk 1-7.  Den ena läraren har dessutom läst 20 poäng 
specialpedagogik samt 10 poäng läs- och skrivutveckling. Specialläraren är utbildad 
lågstadielärare sedan 30 år tillbaka och examinerad speciallärare sedan 11 år tillbaka. Hon 
har dessutom gått ett flertal kurser inom läs- och skrivsvårigheter bland annat dyslexikurs, 
diagnosticering samt kurser inom språklig medvetenhet. Specialpedagogen är utbildad 
lågstadielärare sedan 31 år tillbaka. Sedan hon tog specialpedagogexamen har hon arbetat i 
7 år. Även hon har fortbildat sig inom ämnet läs- och skrivsvårigheter. Hon deltar 
kontinuerligt i ett nätverk med andra specialpedagoger från olika stadsdelar för att utbyta 
erfarenheter. 

 

Som urvalsstrategi kan man säga att vi har använt oss av ett målinriktat urval, vilket 
betyder att vi önskar att upptäcka, förstå och få insikt i våra pedagogers arbetssätt 
(Merriam, 1994). Vi vill med andra ord lära oss så mycket som möjligt om respondenternas 
arbetssätt inom läs- och skrivsvårigheter. När vi använder oss av termen pedagog i 
uppsatsen menar vi alla de personer som vi har intervjuat det vill säga lärare, speciallärare 
samt specialpedagog som en gruppbenämning.  

Trovärdighet och äkthet 
För att utveckla kriterier för bedömning av sin forskning använder ofta forskare begreppen 
reliabilitet och validitet. Dock är dessa begrepp vanligast inom den kvantitativa 
forskningen. Inom den kvalitativa forskningen har många forskare haft en diskussion om 
hur pass användbara dessa begrepp är och många anser att kriterierna trovärdighet och 
äkthet är mer passande inom den kvalitativa forskningen (Bryman, 2002). 

 

I vår studie kommer vi att använda oss av begreppen trovärdighet och äkthet. Genom att 
använda oss av intervjuer och fallstudien är vår förhoppning att vi kommer att förmedla en 
så trovärdig och äkta bild som möjligt av våra pedagoger. Vi är medvetna om att den bild 
vi återskapar av hur pedagogerna upplever sin syn på läs- och skrivsvårigheter och deras 
arbetsmetoder är just dessa pedagogers upplevelse av sin situation.  Under själva 
intervjuerna kommer vi att försöka förhålla oss så neutrala som möjligt så att inte våra egna 
åsikter speglar intervjuerna. Enligt Trost (2005) är denna neutrala inställning ett sätt att 
förstärka äktheten i intervjun. 

Förberedelser och genomförande  
Som en första förberedelse inför våra intervjuer kontaktade vi specialläraren i den ena 
skolan för att ha ett generellt samtal om läs- och skrivsvårigheter. Efter detta inledande 
samtal, som kan likställas med en ostrukturerad intervju, kunde vi lättare rikta in oss på de 
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delar inom ämnet som vi ville fördjupa oss i. Enligt Merriam (1994) är ett av målen med 
den ostrukturerade intervjun i själva verket ett sätt att lära sig tillräckligt mycket om en 
situation för att kunna formulera frågor för kommande intervjuer. Därefter kontaktade vi de 
övriga pedagogerna per telefon och e-post för att boka tid för intervjuer och samtal. 
Eftersom vi visste att vi hade begränsat med tid vid varje intervjutillfälle (cirka en timme) 
valde vi att i förväg skicka ut intervjuguiden via e-post till våra respondenter. Som 
hjälpmedel valde vi att använda oss av bandspelare för att lättare kunna analysera vad som 
sagts. En av respondenterna ville inte att vi skulle spela in intervjun på bandspelare, vilket 
vi naturligtvis respekterade. 

 

Vi valde att närvara båda två vid intervjutillfällena eftersom vi då lättare kunde genomföra 
den efterföljande analysen av intervjumaterialet. En av oss hade den aktiva rollen som 
intervjuare och den andra intog då en mer observerande roll och förde anteckningar. Dessa 
roller bytte vi vid de olika intervjuerna. Enligt Trost (2005) kan de vara en fördel att vara 
två eftersom vi ger varandra stöd och om man är samspelt genomför man oftast en bättre 
intervju som ger en större informationsmängd och ökad förståelse. Den observerande hade 
också till uppgift att se till att intervjuguiden följdes och att inga frågor glömdes. En 
ytterligare fördel av att vara två var att vi mer utförligt kunde föra anteckningar då en av 
respondenterna inte ville bli inspelad på band. Intervjuerna genomfördes planenligt med 
smärre störningar. Endast en intervju genomfördes helt utan avbrott. Avbrotten bestod av 
att telefonen ringde eller att annan personal kom in i rummet. Vi upplevde inte att det 
påverkade intervjuernas resultat nämnvärt. 

 

Vi följde inte intervjuguiden i strikt ordning utan lät samtalet löpa naturligt. Respondenten 
styrde i vilken ordning frågorna besvarades. Vi såg dock till att alla frågeområden berördes. 
Vi upplevde att alla respondenter hade förberett sig noga inför våra intervjuer och att vår 
studie möttes med intresse och respekt. För att kunna analysera intervjumaterialet valde vi 
istället för att göra ordagranna utskrifter av intervjuerna föra en slags loggbok. Där tog vi 
fasta på vad som var viktigast och förde in dem under de teman vi valt för att presentera 
intervjuerna. Anledningen till att vi valt att arbeta med dessa teman är att de underlättar 
sorteringen av intervjumaterialet och ger en tydlig struktur. Enligt Merriam (1994) är det 
ett bra alternativ till ordagranna utskrifter. Här tar man istället fasta på viktiga utsagor och 
idéer som respondenterna bidragit med. Vi har genom denna uppsats velat förmedla på ett 
lättbegripligt sätt hur våra utvalda pedagoger arbetar. Vi tänker oss att målgruppen som kan 
ha intresse av att läsa vår uppsats är, liksom vi, blivande lärare.  

Etiska aspekter 
Vi har tagit del av och följt de forskningsetiska principer som är antagna av Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet (Vetenskapsrådet, 1990). Där presenteras fyra 
huvudkrav som ställs på den forskning som bedrivs idag som framförallt är till för att 
skydda de individer som utsätts för forskning. De fyra huvudkraven är i korthet: 
Informationskravet där forskaren är skyldig att informera de som utsätts för forskning om 
syftet med forskningen, samtyckeskravet som säger att deltagare i en undersökning har rätt 
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att själva bestämma över sin medverkan, konfidentialitetskravet där alla uppgifter om 
personer som ingår i en undersökning ska skyddas och ges största möjliga konfidentialitet 
och nyttjandekravet som säger att alla uppgifter som insamlats om enskilda personer endast 
får användas för forskningsändamål. 

 

I vår studie använder vi oss av dessa krav när det gäller våra intervjuobjekt som är lärare, 
speciallärare och specialpedagog. Våra informanter tillfrågades om de ville delta i vår 
undersökning och efter deras samtycke genomförde vi djupgående intervjuer. Enligt 
konfidentialitetskravet har vi valt att inte namnge våra intervjuobjekt och inte heller 
skolorna där de arbetar. Intervjupersonerna informerades om att materialet endast kommer 
att användas i vår C-uppsats enligt nyttjandekravet. I enlighet med informationskravet 
informerade vi om vårt syfte med studien. 

Resultatbeskrivning 
Vi kommer här att presentera resultatet av våra intervjuer. Som underrubriker har vi valt att 
använda de teman som intervjuguiden bygger på som i sin tur baseras på våra 
frågeställningar. Vi gör sammanställningar utifrån intervjuunderlaget i en löpande text som 
inte är ordagrant återgivet. Då vi finner det intressant har vi valt att använda direkta citat 
från våra respondenter.  

 

För att klargöra skillnaderna mellan skolornas olika organisation vill vi beskriva 
pedagogernas olika arbetsområden. På den skolan där specialpedagogen arbetar har 
klassläraren, förutom sitt samarbete med specialpedagogen, även ett nära samarbete med 
SVA-läraren (svenska som andra språk) samt en resurslärare som är utbildad 
lågstadielärare. SVA-läraren har förutom sina ordinarie arbetsuppgifter en deltidstjänst där 
hon arbetar med elever som har svenska som sitt första språk men som har läs- och 
skrivsvårigheter. Resursläraren har även hon en deltidstjänst för att hjälpa de elever som 
behöver extra stöd med sin läs- och skrivinlärning. På den här skolan har specialpedagogen 
en mer handledande roll och hon har inte så mycket direkt arbete med eleverna i åk 1 och 
åk 2. Hon utvärderar klasslärarnas kartläggningar och gör mer ingående kartläggningar för 
de elever som har behov av det. 

 

På den andra skolan har specialläraren ett dagligt samarbete med klassläraren både vad det 
gäller kartläggningar av eleverna samt individuell hjälp med de elever som har behov av 
extra stöd. 

 

Det som i övrigt skiljer de båda skolorna åt är att den ena ligger i Stockholms innerstad och 
den andra ligger i en förort till Stockholm. Enligt Skolverkets Salsa - statistik (2007-05-15) 
är det en marginell skillnad mellan skolorna när det gäller andelen elever med utländsk 
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bakgrund. Däremot är det större skillnad mellan föräldrars utbildningsnivå och andelen 
elever som uppnått målen i åk 9. Skolan som ligger i förorten ligger något under rikssnittet 
vad det gäller föräldrars utbildningsnivå, medan innerstadsskolan ligger något över 
rikssnittet. Störst skillnad är det mellan andelen elever som uppnått målen i åk 9, där 
rikssnitt för år 2006 är 76 %. I innerstadsskolan uppnår 85 % av eleverna målen, medan det 
endast är 59 % av eleverna som gör det i förortsskolan. 

Förebyggande arbete 
Alla intervjuade pedagoger är eniga om att barns språkliga medvetenhet är avhängt av om 
barnen kommer från en miljö där de har fått tidig språklig stimulans. Det viktiga 
förebyggande arbete som både föräldrar och förskola gör när det gäller barns 
språkutveckling underlättar när barnen ska börja läsa och skriva vid skolstarten. De anger 
också barnets eget intresse som en bidragande del i det förebyggande arbetet. Även 
föräldrars utbildning och äldre syskon påverkar hur långt barn har kommit i sin läs- och 
skrivutveckling. 

 

En av de faktorer som spelar stor roll för barnens språkliga medvetenhet är föräldrarnas 
engagemang i sina barns språkutveckling.  En av klasslärarna säger: 

Att barn har kommit olika långt i sin läs- och skrivutveckling när dom börjar skolan beror på en 

mängd olika faktorer. Det är viktigt att barnen har fått uppmuntran och inspiration från hemmet. 

Föräldrarna ska ”haka” på när barnen visar intresse för bokstäver och böcker. Det är viktigt att 

föräldrarna ”peppar” sina barn. 

 

Specialpedagogen menar att den språkliga stimulans som barnen har fått i förskola och i 
hemmet visar vilket intresse man har av böcker, om man är nyfiken på att läsa och om man 
pratar med sina föräldrar om böcker och läsning.  

 

Den andra klassläraren säger: 

Barn har olika intressen när dom är små vilket i sin tur förmodligen beror på vilken miljö dom växer 

upp i. Föräldrarna ska vara som goda förebilder som läser själva, köper och lånar böcker till sina 

barn. Barn älskar spännande berättelser bara man läser för dem.  

 

Hon säger vidare: 

Det är väldigt tydligt om barnen kommer från en litterär miljö när dom börjar läsa och skriva. Barn 

är bra på olika saker när dom börjar skolan. Om dom kommer från ett hem där man läser mycket 

eller från en förskola där man aktivt jobbat med böcker får man ett intresse för läsning och 

skrivning. 
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Även specialläraren betonar vikten av att barnet visar intresse för läsning och skrivning. 
Hon menar att alla barn har olika förutsättningar och att de har kommit olika långt i sin 
språkutveckling när de börjar i skolan. Utöver barnets eget intresse spelar också miljön 
kring barnet stor roll som tillgång till böcker och aktiv högläsning.  

 

Alla pedagogerna är eniga om att föräldrars utbildning har betydelse när det gäller barnens 
intresse för skolan. En klasslärare säger: 

Det spelar roll vilken utbildning föräldrarna har, här har det flesta högskoleutbildning. Det gör att 

barnen är mer förberedda vid skolstart och det blir tydlig skillnad mellan dom barn som har 

högutbildade föräldrar och dom som inte har det. Dom barn som har det tar sin elevroll på ett 

naturligt sätt och dom har en bra inställning till skolan.  

 

Specialpedagogen säger: 

Det här är ett socioekonomiskt utsatt område. Många har låg utbildning, många är arbetslösa och 

elever har studieovana föräldrar. Skolan får då ett stort ansvar. Barn som inte kommer från ett 

sådant här område är förberedda på ett helt annat sätt och är mycket mer motiverade. 

 

Förutom föräldrarnas engagemang i sina barns läs- och skrivutveckling påpekade flera av 
pedagogerna att även äldre syskon kan bidrar till ökad språklig medvetenhet. En klasslärare 
säger: 

Syskon kan ”spilla” över att det är roligt och spännande att lära sig läsa och skriva om inte 

åldersspannet är för stort till det äldre syskonet. 

 

Pedagogerna är överens om att förskolan och förskoleklassens stimulans med dagliga 
språklekar för att öva upp den språkliga medvetenheten har stor betydelse. En av 
klasslärarna uttrycker det så här: 

Jag skulle önska att det var ännu mer av språklekar i förskoleklasserna eftersom det ger så mycket 

effekt. Men jag tycker inte att man ska ägna sig åt bokstavsträning före åk 1. Ljudanalysen är så 

viktig. Att leka med språket, sjunga sånger, rim och ramsor och på så sätt samla ord gör att barnen 

får ett bra ordförråd. Dom bygger även upp ett bra ordförråd om man läser mycket för dom. Det går 

mycket lättare för barnen när dom sedan ska börja läsa och skriva om dom har fått den grunden. 

 

Hon säger vidare att för de barn som har det lite svårare är det extra viktigt med dessa 
aktiviteter.  

Läs- och skrivsvårigheter 
Att ha läs- och skrivsvårigheter är enligt våra respondenter när barn utvecklas långsammare 
än förväntat och när eleven har ett hinder av något slag. Orsaker till läs- och 
skrivsvårigheter kan bero på en mängd olika faktorer så som biologisk ärftlighet, 
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motivation, avsaknad av stöd och uppmuntran, koncentrationssvårigheter, mognad, dåligt 
självförtroende och barnets sociala omgivning. Tecken på att ett barn har begynnande läs- 
och skrivsvårigheter kan vara att de inte visar något intresse för läsning och skrivning, att 
barnet är omotiverat och att inlärningen går extra långsamt. Våra respondenter är ense om 
att begreppet dyslexi är något som man inte använder i så tidiga åldrar som åk 1 och 2. Det 
är mycket ovanligt att ett barn får en dyslexidiagnos vid så låg ålder. 

 

Specialläraren säger att läs- och skrivsvårigheter är ett vitt begrepp som kan ha olika 
orsaker och som kan visa sig på olika sätt. Barnet kan till exempel ha svårigheter med 
koppling mellan ljud och bokstav, svårt med sammanljudningen och svårt att känna igen 
ordbilder. Ett ytterligare tecken kan vara en så långsam läsning att eleven inte får någon 
automatisering i sin läsning och att förståelsen då försvinner. Hon fortsätter: 

Vissa elever kastar om bokstäver och förväxlar tecken som p-b, g-k, d-t och b-d. Vissa har en 

långsam läshastighet och dålig läsförståelse. I åk 1 kan man bara ana att dom har läs- och 

skrivsvårigheter. Vissa har en trög start men det kan fortfarande vara en normal utveckling och 

plötsligt lossnar det i slutet av åk 1 eller i början av åk 2.  

 

Eller som en klasslärare uttrycker det: 

Man måste ha is i magen. Vissa behöver ha tid på sig när dom börjar lära sig läsa, en del behöver 

sitta och ”tokljuda”. Dom kan göra så i halva 1:an och sen plötslig bara lossnar det.  

 

Hon säger vidare att de barn som det ”lossnar” för har hela tiden varit intresserade och känt 
sig duktiga. Specialpedagogen menar att elevens svaga läsintresse är en stark signal på 
dålig läsutveckling. 

 

När det gäller att definiera läs- och skrivsvårigheter säger en av klasslärarna: 

När ett barn utvecklas långsammare än förväntat, till exempel när dom inte når upp till LUS-punkt 7 

när dom går ut åk 1 kan man misstänka att barnet har en svårighet. 

 

Den andra klassläraren talar om läs- och skrivsvårigheter på följande sätt: 

Man kan ana vilka som ligger i riskzonen och står och stampar redan i 1: an, när ”pengen inte trillar 

ner”. Men det är först i 3: an, om det inte har lossnat, som man kan börja tala om läs- och 

skrivsvårigheter. Man kan också ha på känn att dom som inte kan uttrycka sig muntligen, dom som 

har svårt att formulera sig och inte kan följa en röd tråd i det sagda kan utveckla läs- och 

skrivsvårigheter. 

 

Specialpedagogen framhäver att vissa barn inte kan koncentrera sig tillräckligt länge. De 
kan inte sitta still och de klarar inte den mentala ansträngning som krävs vid inlärning för 
att hinna få in det i minnet. För de elever som inte har tillräcklig motivation gäller det att 
fånga upp dem och att hitta på roliga stimulerande uppgifter och på så sätt ”lura” dem.  
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Vidare menar specialpedagogen att skolan får ett ännu större ansvar för de elever som 
kommer från ett socioekonomiskt utsatt område. I ett område där föräldrar har låg 
utbildning, många är arbetslösa och studieovana är det större risk att barnen utvecklar läs- 
och skrivsvårigheter. Barn som inte kommer från ett socialt utsatt område är förberedda på 
ett helt annat sätt och är mycket mer motiverade. Hon menar att: 

Många elever har goda förutsättningar men stora hinder på vägen. 

 

Båda klasslärarna säger att det gäller att vara uppmärksam som lärare. Elever som ligger i 
riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter har en förmåga att försöka smita undan 
och inte vilja läsa eller skriva. När eleven ska skriva en kort berättelse försöker de ”maska”. 
Man ser snabbt att det inte sker någon utveckling och eleven måste fråga igen för att de inte 
har förstått instruktionerna. Vidare menar den ena klassläraren att:  

Vissa elever är duktiga på att avkoda men förstår inte vad dom läser. Det tycker jag är dom 

läskigaste eleverna eftersom man kan bli lurad och man kan missa dom. Det låter bra när dom 

”lusas” men dom klarar inte av att följa en instruktion i matteboken. Dom måste hela tiden ställa 

följdfrågor till det lästa. 

 

Alla pedagogerna är försiktiga med att använda termen dyslexi om inte en diagnos har 
fastställts vilket de menar är mycket ovanligt vid så här låga åldrar. Så här definierar 
specialläraren dyslexi: 

När en elev som trots strukturerad undervisning och extra stöd har mycket svårt med avkodning, 

ordigenkänning, ordhastighet och fonologiska problem. Men det är för tidigt att tala om dyslexi i åk 

1. Om det händer är det på initiativ av föräldrarna som eventuellt själva har haft problem. 

 

Specialpedagogen använder sig inte av termen dyslexi utan säger istället specifika 
språksvårigheter. Hon menar att de som har specifika språksvårigheter oftast får en dyslexi 
diagnos senare i åk 3-4 som fastställs av en logoped. Hon säger vidare: 

Det är mycket prat om hur man kan underlätta och kompensera för elever som har läs- och 

skrivsvårigheter men det är otroligt viktigt att erkänna att eleverna faktiskt har svårigheter. Man 

måste tala om det för eleven. Eftersom läsning och skrivning är en sådan central bit i vårt samhälle 

måste eleven vara medveten om vad den kan och inte kan och lära sig hantera det övriga 

samhället. 

Identifiering 
De kartläggningsmaterial och tester som används av pedagogerna är både standardiserade 
och egengjorda. Båda skolorna använder vid terminsstart en bokstavstest för att kontrollera 
vilka bokstäver och bokstavsljud som eleverna känner till och om eleven eventuellt redan 
kan läsa. I den ena skolan utförs detta test av klassläraren och i den andra skolan görs det 
av specialläraren.  Båda skolorna använder också LUS-schemat för kartläggning både på 
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höstterminen och på vårterminen i åk 1. Som skrivtest använder den ena skolan DLS-testet 
medan den andra skolan använder Vårtestet 1 som också är en form av diktamensövning. 
Båda skolorna har dessutom kontinuerligt dagliga observationer av elevernas läs- och 
skrivutveckling under lektionerna som utförs av klasslärarna. 

Standardiserade tester 

Båda klasslärarna använder sig av LUS-schemat för att kartlägga elevernas läsutveckling. 
Testet utförs både på hösten och på våren. Resultaten samlas in av specialpedagogen 
respektive specialläraren som utvärderar elevernas läsutveckling under flera läsår. Våra 
respondenter uttrycker en viss skepsis mot LUS-schemat men tycker ändå att det ger en bra 
och tydlig bild av läsutvecklingen samt att det är snabbt och enkelt att genomföra. Den ena 
klassläraren säger att stegen är tvärsäkra vad det gäller avkodningen men hon säger 
samtidigt att schemat endast omfattar avkodning fram till punkt 12 och att ingen övrig 
utvärdering kan göras av eleven. Hon jämför Lundbergs kartläggningsmaterial God 
Läsutveckling med LUS-schemat på följande sätt: 

Man ställer ofta God Läsutveckling och LUS mot varandra. God Läsutveckling är jämfört med LUS 

mer omfattande och det testet säger mer men det är också mer tidskrävande. Man har inte så 

mycket tid utan man vill göra något som går snabbt och lätt. LUS ger en bra bild för att kartlägga 

men God Läsutveckling har ett bra schema som kan användas som ett underlag för hela 

svenskundervisningen.  

 

Den andra klassläraren är mer kritisk till LUS-schemat framförallt då det gäller testets 
subjektivitet. Hon menar att lärare kan bedöma barnens läsning på olika sätt när de 
använder LUS. 

Vi använder tyvärr inte God Läsutveckling som jag tycker är ett bättre avläsningsschema. LUS är 

för grovt. Många gånger blir resultatet mellan två punkter.  

 

Klasslärarna har som mål att eleverna ska ha uppnått LUS-punkt 7 när de går ut åk 1, vilket 
båda tycker är lågt ställda krav. Den ena klassläraren tycker att målet minst borde ligga på 
LUS-punkt 9 eftersom hon tycker att de borde kunna ljuda när de går ut åk 1. 

 

Som kartläggningsmaterial för att utvärdera elevernas skrivning, läsförståelse och läslust 
använder den ena skolan DLS-testet. Den andra skolan använder Vårtestet 1 som ett 
diktamensprov. Testen utförs av klasslärarna på vårterminen i åk 1 och utvärderas av 
specialläraren respektive specialpedagogen som graderar resultaten i staninevärden. Med 
hjälp av staninevärden kan man följa hur det har gått för en elev under flera år men även 
jämföra klassvis. Specialpedagogen talar om vikten av staninevärden för att kunna jämföra 
i stort och inte bara i den klassen som eleven går i och om man skulle ha missat någon. Den 
ena klassläraren säger: 

Dom som ligger lågt på staninevärde har ofta resurser redan. Jag känner ju redan till vilka elever 

som har svårigheter men testen gör det mer konkret. 
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Hon ser standardiserade tester som en säkerhetslina förutom den dagliga observation som 
hon gör i klassrummet. Testresultaten gör att elevens utveckling blir tydliggjord och att 
skriftliga underlag finns. 

Testerna kan också vara bra och tydliga resultat att visa för föräldrarna. Ibland behövs ”den stora 

släggan” för att det ska gå in. 

 

Den andra klassläraren säger att hon naturligtvis gör ständiga observationer av eleverna 
under lektionerna och ser deras utveckling dagligen. Hon menar att hon genom den dagliga 
observationen ser varje enskild elevs utveckling men med de standardiserade testerna kan 
hon se hur eleven ligger till i förhållande till andra elever. 

Egengjorda tester 

Utöver de standardiserade testerna använder även de flesta av våra pedagoger egengjorda 
tester. Båda skolorna använder vid terminsstart en bokstavstest där elevens kännedom om 
versaler och gemener testas. Här kartläggs om eleven känner till bokstavens namn och 
bokstavens ljud. För de elever som har behov av det görs bokstavskontrollen kontinuerligt 
varje månad. Specialläraren som utför bokstavstesterna på den ena skolan säger: 

Jag träffar varje barn individuellt så fort som möjligt i början av åk 1 för att kartlägga om bokstavs- 

och ljudkännedom och eventuell läsförmåga finns. På så sätt får jag träffa alla barnen tidigt och 

dom lär känna mig. Då behöver det inte blir så en sådan stor grej att komma till mig sen. De flesta 

barnen tycker det är jätteroligt. 

 

Den ena skolan har ett egengjort test med de 30 vanligaste orden (Bilaga 4) som tränas in 
som automatiserade ordbilder. Båda klasslärarna har i respektive arbetslag utarbetat egna 
lokala kursplaner för åk 1 i svenska eftersom det inte finns någon lokal kursplan i svenska 
före åk 3 på dessa skolor. Dessa mål för åk 1 används även av pedagogerna som ett slags 
instrument för att se om eleverna uppnår målen. I den ena skolan finns konkreta mål 
uppsatta i klassrummet för ämnet svenska indelat i områdena läsa, tala och skriva. På den 
andra skolan använder man sig av så kallade kunskapstårtor (Bilaga 5) för att beskriva 
målen i svenska. Dessa ”tårtor” innehåller momenten skriva, läsa och tala/lyssna. 
”Lästårtan” bygger på LUS-schemats 12 första punkter som är mål för åk 2. Redan när 
barnen går i förskoleklass börjar de färglägga tårtbitarna allt eftersom målen är uppnådda. 
Eleverna kan med hjälp av tårtorna på ett tydligt sett se sin egen utveckling från 
förskoleklass fram till åk 2 och materialet används också som underlag vid 
utvecklingssamtalen.  

 

Som en extra kontroll av elevernas läsförmåga har den ena klassläraren varje vecka egna 
läsgrupper med fem elever åt gången. I grupperna läser varje elev ur en bok som läraren 
och eleven har valt ut tillsammans. Eleven ska som läxa läsa boken hemma för att sedan i 
läsgruppen i skolan läsa boken högt för läraren och gruppkamraterna. Högläsningen följs 
av ett kort boksamtal. Läraren förklarar: 
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Läsgrupperna ger varje elev en egen uppmärksamhetsstund. Dom får träna på att läsa högt i en 

liten grupp. Det är bra att grupperna är nivåindelade för då kan dom andra lika mycket eller lika lite. 

Det ger mig en möjlighet att lyssna på ett barn i taget och att ösa beröm över en elev inför dom 

andra. 

Tidiga insatser 
Våra respondenter är alla eniga om att så tidigt som möjligt sätta in extra insatser för de 
barn som inte riktigt har kommit igång med sin läsning och skrivning under höstterminen i 
åk 1. Alla pedagogerna anser att det är viktigt att det finns en kontinuerlig kontakt mellan 
klasslärare och specialläraren/specialpedagogen om vilka barn som behöver extra stöd 
antingen i klassrummet eller enskilt. 

Tidiga insatser enligt första klassläraren och specialpedagogen 

Första klassläraren 

Den ena klassläraren säger att det satsas extra mycket på 1:orna mellan höstlov och jullov.  

Det gäller framförallt dom elever som det inte har ”lossnat” för under höstterminen. SVA-läraren går 

då in och hjälper dom elever som inte kommit loss att komma över tröskeln. 

 

Eleverna får då träna på de 30 vanligaste orden för att få de automatiserade. Hon menar att 
dessa ordbilder blir ”öar” att vila på så att de inte behöver ljuda alla orden. Eleverna får 
också träna på att lära sig ljuden för alla bokstäverna så att de lär sig dem utantill samt att 
lära sig att klappa stavelser. En extra satsning görs även mellan sport- och påsklov. 

Då satsar vi mest på ”gråzons barnen”, dom som nästan är framme men inte riktigt. 

 

Det eleverna tränar på är att automatisera ändelser så att de inte behöver ljuda hela orden. 
Detta görs för att underlätta och få vilopauser i läsningen. Under vårterminen då barnen får 
mer läxor är det viktigt att läseböckerna är anpassade efter elevens kunskapsnivå. Eftersom 
böckerna ska läsas både i skolan och hemma blir kontakten mellan läraren och föräldrarna 
ännu viktigare. Klassläraren försöker förmedla vikten av att barnen bör läsa cirka 10 
minuter varje dag i hemmet tillsammans med föräldrarna och att böckerna gärna ska läsas 
om flera gånger. Hon förklarar: 

För dom riktigt svaga eleverna har vi redan satt in andra resurser som till exempel att resursläraren 

går in och jobbar med dom. Man ser tidigt vilka vi behöver jobba mer med. Oftast får dom 

individuell undervisning utanför klassrummet, cirka 20 minuter två gånger i veckan. 

 

Hon ger också föräldrarna konkreta tips hur man kan öva läsning och skrivning utan att 
använda en bok. Det kan handla om att skriva vykort och inköpslistor eller att leka 
bokstavslekar i bilen. På så sätt blir skrivandet en väg in i läsandet. Hon poängterar vidare: 
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Dom som inte har fått det här hemma är inte färdiga och behöver träna det när dom börjar skolan. 

Den språkliga miljön hemma har inte varit tillräckligt utvecklande och dom här barnen behöver ta 

igen det. 

 

Klassläraren fortsätter att berätta att det är svårt att hinna med alla elever. Hon eftersöker 
mer tid för individuell undervisning men hon är nöjd med att de nu har börjat satsa på 
”gråzons barnen” och inte bara de som har väldiga problem.  

”Gråzons barnen” går lätt att rädda genom att jobba mer intensivt under vissa perioder, då märks 

snabbt resultat. Dom blir sen självgående, ju tidigare insatserna har satts in desto snabbare blir 

dom självständiga.   

Specialpedagogen 

Specialpedagogen håller med klassläraren och hon är nöjd med att man numera satsar 
tidigare på barnen som ligger i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter.  

Jag tror att vissa elever i åk 3 inte skulle behöva ha hjälp idag om man inte ”väntat och sett”. Det är 

så viktigt att man så tidigt som möjligt går in med insatser redan i åk 1 och 2 för att slippa ta det 

sedan. Lärare värderar olika. Vissa tittar mer på samspel och att kunna uttrycka sig. Dom tänker att 

läsning och skrivning kommer sen medan andra lärare prioriterar läsning och skrivning. 

Medvetenheten om att titta redan från början och inställningen till detta har ökat hos lärarna bara 

på ett par år. Jag tror att det kommer att bli mindre elever som behöver hjälp i åk 3 längre fram. 

 

Specialpedagogen fortsätter att berätta om att deras skola har handlingsplaner för de olika 
årskurserna. Det är ett schema som består av de olika kartläggningsmaterial som används 
på skolan och när testerna ska utföras under läsåret.  

Genom handlingsplanen har det blivit väldigt synligt vilka barn som har problem och hur viktigt det 

är att sätta in resurser tidigt. Det har blivit tydligare med mål och med målresultat och därför måste 

man tänka igenom på ett helt annat sätt idag. Detta ska ses som ett stöd, som något positivt, att 

fånga upp elever i tid. Det handlar inte om att döma ut någon. 

Tidiga insatser enligt andra klassläraren och specialläraren 

Andra klassläraren 

Den andra klassläraren säger att det är barnen som har svårt för att lära sig läsa som man 
måste prioritera i början. Det gäller att sänka kraven för dessa elever och se till att de klarar 
mycket små steg. 

Det ska vara pyttesmå mål till exempel som att ta med sig läsläxan hem, men mamma eller pappa 

får läsa läxan för barnet. Sen får barnet berätta om boken när dom kommer tillbaka. Det ska inte 

vara några krav på prestationer och en snabb kontakt med hemmet ska tas. 

 

Hon berättar vidare att eleverna har schemalagd ”egen tid”, vilket betyder att läraren 
anpassar arbetsuppgifter individuellt efter vad varje elev behöver träna mer på. För de som 
har lite svårt med läsning och skrivning blir dessa lektioner ett tillfälle till att öva mer. Ett 
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annat sätt att intensiv träna är att använda sig av en ”Reading Recovery” inspirerad metod 
som går ut på intensivläsning både i hemmet och i skolan under en kortare period. Det är så 
viktigt att eleverna kommer i kapp snabbt när de ska lära sig läsa. Hon tycker att det har 
fungerat bra med denna metod och att den snabbt ger resultat, men den kräver mycket av 
hemmet och föräldrarnas engagemang. Helst skulle hon vilja vidareutveckla denna metod 
eftersom hon tror att många skulle tjäna på det. 

När denna stödåtgärd presenteras för barnet ska det upplevas som något positiv, nästan som om 

barnet får en present. Det gäller att sätta upp korta mål som barnet kan uppnå och resultaten ska 

vara lätta för barnen att själva se.  

 

Ett annat sätt att tidigt individualisera undervisningen till barnets egen nivå är att de blir 
nivågrupperade i läsgrupper där barnet få en egen uppmärksamhetsstund och vågar läsa i 
liten grupp. 

Det är så viktigt att knäcka koden, då är man med i klubben. Innan dess är man utanför. Det gäller 

att snabbt få dit alla eller åtminstone få alla att tro att dom är med på läståget. Ett annat trick är att 

ge dom mycket beröm. Uppmuntra varje litet framsteg och gärna inför andra. Man kan säga: Tänk 

att du har läst hela boken, det är ju helt fantastiskt! Då kan man känna att dom nästan lyser. Det är 

sådant simpelt trick egentligen! 

 

Vidare fortsätter klassläraren med att säga att hon tycker att det är viktigt med en bra 
kontakt med förskoleklassens pedagoger när eleverna börjar i åk 1. Kontakten är viktig för 
att få så mycket information som möjligt om barnens tidigare språkutveckling. 

Specialläraren 

Specialläraren säger att det är viktigt att eleverna får anpassat material att arbeta med både i 
klassrummet och hemma. Det ska vara rätt nivå och inte för svårt. Föräldrar har ibland en 
tendens att välja lite för svåra böcker åt sina barn. För de elever som behöver extra stöd 
med att komma igång med sin läsning har specialläraren avsatt tid för dessa elever. De får 
då träna vissa arbetsmoment som de har svårt med till exempel ljudning. De strukturerade 
insatserna kan vara kontinuerliga eller under en intensiv period. Hon träffar då barnen 
under många och korta träningspass.  

Det gäller att uppmuntra barnen och ge dom mycket positiv feedback. Jag använder 

belöningssystem som till exempel diplom, klistermärken och bokmärken. Det är viktigt att vanliga 

läxor i klassen byts ut mot mina läxor för att det inte ska bli för mycket för eleverna.  

 

Hon menar vidare att det är viktigt att fokusera på läsningen och att skrivningen kommer 
senare. Man vinner så mycket på att hjälpa och förebygga tidigt så att eleverna inte 
misslyckas. Specialläraren ger också individuellt anpassat elevmaterial till klassläraren. 
Hon menar: 

 Man får aldrig ge upp! Det gäller att prova olika vägar och det krävs mycket tålamod. 

Undervisningen måste vara varierad och lustfylld för eleven.  
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Specialläraren hjälper också till med att se om någon elev behöver kompensatoriska 
hjälpmedel såsom läslinjal, penngrepp och nivåanpassade dataprogram. Hon arbetar både 
inne i klassrummet eller i nära anslutning till klassrummet. En del barn kommer till hennes 
arbetsrum för korta övningstillfällen enskilt eller två och två.  

Åtgärdsprogram 

När det gäller åtgärdsprogram arbetar skolorna på lite olika sätt. På den ena skolan 
upprättas åtgärdsprogram på ett tidigt stadium av klassläraren i samarbete med elev 
och föräldrar. Ibland är även resursläraren med. Klassläraren förklarar: 

Åtgärdsprogram skrivs både för dom ”svagaste” eleverna och ”gråzons barnen” ganska tidigt i åk 1, 

redan under höstterminen.  

 

Målen i åtgärdsprogrammen kan både vara kortsiktiga och långsiktiga. De långsiktiga 
innebär att eleven ska uppnå målen för åk 1. De kortsiktiga målen sträcker sig 6-8 veckor 
framåt i tiden, då utvärdering av åtgärdsprogrammet görs. Därför ska de kortsiktiga målen 
vara rimliga för eleven att uppnå på denna korta tid. I åtgärdsprogrammen beskrivs både 
elevens starka och svaga sidor och man skriver även ned vad föräldrarna och eleven ska 
arbeta med i hemmet. När utvärdering sker bestäms om ett nytt åtgärdsprogram ska 
upprättas eller om eleven inte har något behov av ett nytt. När åtgärderna inte hjälper 
kopplas specialpedagogen in som gör en individuell kartläggning på det enskilda barnet. 
Utöver detta har de även behovskonferenser fem gånger per år för att se över vilka elever 
som behöver extra stödinsatser. 

  

På den andra skolan upprättas inte åtgärdsprogram i samma omfattning utan man gör till en 
början en muntlig överenskommelse mellan lärare, elev och föräldrar. De kan även göra en 
skriftlig plan som också kan skrivas in i den individuella utvecklingsplanen. Klassläraren 
och specialläraren har kontinuerlig kontakt minst en gång i veckan. När specialläraren blir 
inkopplad på ett barn blir alltid föräldrarna underättade om detta. Klassläraren förklarar: 

Just barnen som har svårt att lära sig läsa vill man prioritera. När det gått långt och man är orolig 

för barnets utveckling och när åtgärderna inte hjälper trots hjälp från specialläraren sammankallar 

man elevvårdsteamet (kurator, speciallärare, skolledning) och då tar man beslut om en åtgärd. 

Sedan blir det en elevvårdskonferens där lärare, speciallärare, rektor, föräldrar och elev är med. Då 

upprättas ett åtgärdsprogram.  

Samarbete mellan pedagogerna 

Klassläraren och specialläraren upplever båda två att deras samarbete fungerar mycket bra. 
Av specialläraren får klassläraren tips om material och de har ständigt återkopplingar om 
hur det går för barnen. Specialläraren deltar också i arbetslagets möten var tredje vecka för 
att diskutera och planera elevers eventuella behov av stödinsatser. De berättar att de har 
mycket att göra och periodvis är arbetsbelastningen extra hög men de medger att de hinner 
med alla barn. Klassläraren tycker att tiden räcker till men det är alltid bra med extra 
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resurser. Till exempel skulle hon vilja vidareutveckla ”Reading Recovery”- metoden som 
de är inspirerade av.  

 

På den andra skolan där klassläraren samarbetar med specialpedagogen upplever de att 
samarbetet fungerar bra men att tiden inte räcker till. Klassläraren säger att det inte räcker 
med bara en specialpedagog men det finns inte pengar till mer resurser. 

Det är alltid en avvägning vilka barn som ska få extra insatser utöver dom i klassrummet. Om en ny 

elev ska få extra resurser måste en av dom elever som redan har resurs petas bort. // Vi klarar 

ändå av att fånga upp dom flesta av barnen men om vi fick mer resurser skulle färre elever behöva 

hjälp längre fram. 

”Jag-kan-känsla” 
Alla pedagogerna i vår intervjustudie medgav att läs- och skrivsvårigheter och 
självförtroende har ett nära samband. De framhöll vikten av att man som pedagog måste få 
alla elever att känna att ”jag-kan” oavsett om de är bra eller dåliga på att läsa och skriva. 
Man måste lägga ner mycket tid och arbete i klassen för att stärka barnens självkänsla. 
Många barn som börjar i skolan kan ha ett bra självförtroende men blir snabbt missmodiga 
när det märker att det inte var så lätt som de trodde att lära sig läsa och skriva. 

 

Den ena klassläraren berättar: 

Elever kan få dåligt självförtroende av att dom inte kan lära sig läsa lika fort som kompisarna. Men 

elever som redan har dåligt självförtroende kan också ha svårt för att lära sig nya saker. // Även om 

barn inte kan läsa kan dom muntligen få berätta om bilder. Då har dom känt sig som läsare även 

fast dom inte är det.  

Vidare säger hon: 

Det är så viktigt att ösa beröm över eleverna och sänka kraven. Man måste se till att eleven klarar 

mycket små steg för det här med läsning har så mycket med självförtroende att göra.  

 

Den andra klassläraren poängterar att man måste få eleverna att tro på sig själva och att alla 
vet att de kan lära sig. När de väl gör det, då lär de sig.  

Att lära sig läsa kan ibland kännas oöverstigligt med alla bokstäver. Därför är det viktigt att visa för 

eleverna att dom går framåt rent konkret, till exempel att visa för eleven att dom nu kan fler av dom 

30 vanligaste orden än gången innan. Eleverna måste också känna att jag tror på dom men dom 

måste också tro på sig själva. 

 

Hon fortsätter med att berätta att självförtroende också handlar om en grundtrygghet i hela 
klassen. Är man osäker i klassrummet blir man också osäker i sitt läsande och skrivande. 
Som lärare är det viktigt att man påpekar att det inte gör något om det blir fel. 

 Att låta barnen bli tvingade att läsa högt inför andra är ett effektivt sätt att ”sänka” en elev.  
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Specialläraren menar att en del elever inte har någon tilltro till sin egen förmåga vilket 
påverkar inlärningen. Upprepade misslyckanden leder till dåligt självförtroende. Det är 
viktigt att uppmuntra och ge beröm och att tydliggöra framstegen. Ett exempel kan vara att 
läsa om en bok (igen) man tidigare haft svårt att läsa för att visa att man nu är mycket bättre 
på att läsa. När eleven gör framsteg ökar också självförtroende. Hon brukar ge belöning i 
form av diplom och klistermärken när eleverna har varit hos henne. 

 

Specialpedagogen säger att vissa barn har ett gott självförtroende fast de inte kan läsa, de 
skäms inte ett dugg. Andra elever har redan dåligt självförtroende utöver att de har svårt 
med att läsa och det blir då värre.  

Vissa känner sig dumma, jag kan inte och andra kan. En del som får diagnos blir ”glada” och det är 

självläkande för då behöver dom inte känna sig så dumma i huvudet. 

Samverkan mellan skola och föräldrar 
Alla våra pedagoger tycker att samarbetet med barnens föräldrar fungerar bra i de allra 
flesta fallen. De upplever att föräldrarna gärna engagerar sig i sina barns läs- och 
skrivutveckling. Pedagogerna är ense om vikten av att ha föräldrarna med sig för att kunna 
arbeta vidare med barn som har problem med sin läsning och skrivning. Alla pedagogerna 
förväntar sig att föräldrarna avsätter tid varje dag i hemmet för att hjälpa sina barn med 
läxor och då framförallt läsning. 

 

Den ena klassläraren säger att det är viktigt att få en snabb kontakt med hemmet när man 
upptäcker att en elev har det svårt med sin läsning. Hon menar att det är just läsningen som 
hemmet kan arbeta aktivt med för att hjälpa sitt barn. De flesta föräldrar brukar bli 
tacksamma att man gör dem uppmärksamma på att deras barn är i behov av extra stöd. 

Det är mitt uppdrag att informera föräldrarna. Det brukar vara bra att få med dom på tåget redan 

från början. Dom flesta föräldrar tar sig den extra tid som behövs i hemmet för att hjälpa sina barn. 

// Vissa föräldrar kan tycka att jag skickar hem för svåra läxor och det är ofta dom föräldrarna som 

inte tycker att dom har tid att läsa läxor med barnen. 

 

Vidare säger hon att ibland blir en del föräldrar oroliga när deras barn inte utvecklas i den 
takt som andra barn gör och de undrar om deras barn kanske har dyslexi. I de enstaka fall 
då dyslexiutredningar har gjorts på elever som går i åk 1 har det varit på inrådan av 
föräldrarna.  

 

På den skola där specialläraren arbetar upplever både hon och klassläraren att kontakten 
med föräldrar fungerar bra. Eftersom föräldrarna hämtar och lämnar sina barn i skolan 
varje dag uppstår många spontana kontakter mellan föräldrar och pedagoger.  
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Specialläraren brukar ge eleven individuellt material och läsprogram som eleven och dess 
föräldrar ska arbeta med hemma. 

 

Även specialpedagogen tycker att föräldrarna är bra involverade i sina barns läs- och 
skrivsvårigheter. Hon säger att om föräldrarna själva har haft problem vill de inte överföra 
de ”negativa känslor” de själva har upplevt under sin skoltid. 

Det gäller att ”bjuda in” föräldrarna och inte lägga någon skuld på dom. Tillsammans måste vi jobba 

med barnet och se vad föräldrarna kan göra hemma. Det måste vara konkreta uppgifter dom ska få 

med sig hem. Vissa föräldrar blir arga och undrar varför ingen har sagt något tidigare om barnets 

läs- och skrivsvårigheter, speciellt ju högre upp i årskurserna som barnet har kommit. 

 

Specialpedagogen säger vidare att läs- och skrivsvårigheter kan bero på om barnet kommer 
från en ovan läsmiljö där föräldrarna inte är litterära. 

Om mening och mål finns i hemmet hos föräldrar finns också en mening för eleven för lärandet, att 

kunna se framtiden. 

 

Även de andra pedagogerna är överens om att barnens socioekonomiska bakgrund har 
betydelse för deras läs- och skrivutveckling. En av klasslärarna säger: 

Det märks på barnen vilka som har engagerade föräldrar. Dom barn som får mycket stöd av 

föräldrarna har i regel mycket böcker hemma och går ofta till biblioteket med sina föräldrar. // Det är 

viktigt att hemmet är med och stöttar, är positiva och inte skuldbelägger när barnet har en ”seg” 

läsutveckling.  

 

Hon menar vidare att det är viktigt att föräldrarna förmedlar att böcker är roligt. Om 
föräldrar inte läser något hemma är det mycket svårare att få barnen att bli vana läsare. Hon 
tror att föräldrarnas utbildningsnivå har stor betydelse för barnens inställning till läsning. 

Föräldrar som bara läser Metro har svårt att ”smitta över” läskultur till sina barn. Det gäller även 

dom barn som inte har ett lånekort på biblioteket eller inte ens vet var biblioteket ligger. 

Den andra klassläraren menar också att barn till föräldrar med högskoleutbildning har 
lättare med sin läs- och skrivinlärning vid skolstart. 

 

Båda klasslärarna skickar regelbundet ut veckobrev till föräldrarna där de uppmanas att 
läsa hemma med sina barn en kort stund varje dag. De menar att det är viktigt att 
föräldrarna skapar rutiner så att tiden för lässtunden dagligen sker på fasta tider och att det 
inte blir för sent på kvällen.  

Det gäller att få barnen att förstå att 10 minuter om dagen inte är så lång tid. Eleverna tycker att 

läxorna blir jättelånga men det beror oftast på att dom först bråkar i två timmar med sina föräldrar 

om läxläsningen innan dom sätter sig för att jobba i 10 minuter. Det gäller att ge barnen en 

tidsuppfattning. 
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Den ena klassläraren betonar också för föräldrarna vikten av att läsa samma bok flera 
gånger. Det är först när man läst den flera gånger som man börjar känna igen orden och kan 
läsa texten mer flytande. Hon har som rutin när barnen börjar i åk 1 att skicka ut ett brev till 
föräldrarna där hon förklarar hur hon arbetar med sina läsgrupper och hur läsläxan går till 
samt vad hon förväntar sig av föräldrarna när det gäller samarbetet mellan hem och skolan.  

Diskussion 

Metoddiskussion 
Genom att använda oss av en kvalitativ fallstudie baserad på semistrukturerade intervjuer 
anser vi oss ha uppnått studiens syfte. Vi har i vår resultatbeskrivning strävat efter att 
försöka återge respondenternas intervjusvar så trovärdigt och äkta som möjligt. Vi har valt 
att återge ett flertal citat varvat med våra egna berättande beskrivningar av samtalen. Detta 
har vi gjort för att levandegöra texten, lyfta fram respondenternas röster samt att göra 
texten mer lättillgänglig. Vi tror att denna metod har gett oss ett bra verktyg för att 
genomföra studien, men hade vi dessutom använt oss av en deltagande observation hade vi 
fått möjligheten att jämföra pedagogernas intervjusvar med våra egna iakttagelser. Vi var 
dock begränsade tidsmässigt så detta var inte möjligt. 

 

Vi förstår att det urval av respondenter som vi har baserat studien på inte på något sätt ger 
möjlighet till att dra några generella slutsatser och våra pedagoger kan inte heller sägas 
representera alla pedagoger med samma yrkesbefattning. Dock kan vi genom denna studie 
beskriva just dessa pedagogers sätt att arbeta. Genom intervjuerna har vi fått en tät och 
beskrivande bild som gett oss insikt i hur arbetet med tidiga insatser i åk 1 kan se ut på 
olika skolor. Intervjuerna har gett oss en möjlighet att skapa en helhetsbild av dessa 
pedagogers arbetssätt och deras olika yrkesbeskrivningar. Detta har medfört att 
intervjumaterialet har varit ganska omfattande. Vi är därför tacksamma för att vi inte 
använde oss av ett större urval och begränsade oss till dessa respondenter. 

Analys av resultat 
 
Vi skriver i inledningen av denna uppsats att vår avsikt var att fördjupa oss i identifieringen 
av elever som har begynnande läs- och skrivsvårigheter och hur man förebygger och sätter 
in tidiga insatser för dessa elever. Under denna rubrik tänker vi knyta ihop uppsatsen 
genom att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla studiens syfte. 

 

Syftet var att undersöka hur lärare, speciallärare och specialpedagog beskriver sitt arbete 
med att identifiera och sätta in tidiga insatser för att förebygga läs- och skrivsvårigheter. 
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Vilken betydelse har förebyggande arbete och tidiga insatser för elever i riskzonen för 
läs- och skrivsvårigheter? 

Våra respondenter är alla väl medvetna om att man så tidigt som möjligt måste sätta in 
extra insatser för de barn som inte riktigt har kommit igång med sin läsning och skrivning 
redan under höstterminen i åk 1. Detta stämmer väl överens med vad forskningen hävdar. 
Frost (2002) menar att det är viktigt att sätta in stöd redan i första klass medan eleverna 
ännu försöker lära sig läsa. Även Elbro (2004) talar om nyttan av föregripande 
specialundervisning vilket han menar är tidiga insatser i åk 1 och 2. Detta stöds även av 
Myrberg (2000) som säger att det är extra viktigt att sätta in insatser redan under första 
skolåret för att utveckla elevernas förmåga att automatisera avkodningen. Han poängterar 
att de elever som inte har denna förmåga riskerar att få permanenta problem. Detta har våra 
pedagoger i studien tagit fasta på och de sätter idag in insatser så tidigt som möjligt för att 
undvika att svårigheterna förvärras och att större insatser måste sättas in i de senare 
årskurserna. 

 

Alla intervjuade pedagoger är överens om att barns språkliga medvetenhet är avhängt av 
om barnen kommer från en miljö där de har fått tidig språklig stimulans. Forskningen 
bekräftar detta enligt Snow, Burns & Griffin (1998) som säger att den litterära 
uppväxtmiljön är viktig för barnets läs- och skrivutveckling. Åtgärder som underlättar 
utvecklingen är till exempel att vuxna dagligen läser för barnet, tillbringar tid i en-till-en 
konversationer med barnet och att man ser till att det skapas en glädjefylld och lekfull miljö 
runt litterära aktiviteter.  

 

Respondenterna anser att det viktiga förebyggande arbete som både föräldrar och förskola 
gör när det gäller barns språkutveckling underlättar när barnen ska börja läsa och skriva vid 
skolstarten. Bjar & Liberg (2003) menar att variationen är stor när det gäller vad barnen har 
med sig i sitt ”språkliga bagage” när de börjar skolan. Språkutveckling är en ständigt 
pågående process som startar redan vid födseln, därför blir det enligt Svensson (1998) 
viktigt att informera föräldrarna om hur betydelsefull språkstimulans är för små barn. 
Enligt Myrberg (2003) är föräldrarna betydelsefulla personer för barnen. Genom att vara 
goda förebilder och genom att intressera barnen för litteratur, ord och bokstäver ger man 
dem goda förutsättningar inför läs- och skrivinlärningen. Häggström & Lundberg (2005) 
menar att sambandet mellan språklig medvetenhet och läsinlärning är stor, framförallt är 
det den fonologiska medvetenheten hos barn i förskoleåldern som gynnar läsinlärningen. 
Detta är något som våra respondenter är överens om och de betonar samtliga vikten av 
dagliga språklekar både inom förskola och inom förskoleklass. Forskning visar att dessa 
tidiga insatser är ännu viktigare för barn som ligger i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter 
(Myrberg, 2003). 

 

Pedagogerna anger att barnets eget intresse är en bidragande del i det förebyggande arbetet. 
Det måste finnas ett intresse för läsning och skrivning annars är det svårt för eleven att 
motivera sig och vilja lära sig nya saker. Snow, Burns & Griffin (1998) betonar att 
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föräldrarnas engagemang och intresse för det litterära avspeglar sig i deras barn. Ytterligare 
ett sätt att skapa ett intresse för läsning är enligt Myrberg (2003) att har närhet till bra 
bibliotek och tillgång till barnbibliotekarier. 

 

Även föräldrars utbildning och äldre syskon påverkar hur långt barn har kommit i sin läs- 
och skrivutveckling vid skolstart enligt våra respondenter. Einarsson (2005) menar att 
barns läs- och skrivförmåga påverkas av de sociala klasskillnaderna i vårt samhälle där det 
visar sig att arbetarklassens föräldrar inte deltar lika aktivt i sina barns skolgång som de 
högre akademiskt utbildade föräldrarna gör. Föräldrar med högre utbildning 
språkstimulerar sina barn mer vilket leder till att deras barn får en bättre verbal förmåga 
(Svensson, 1998). Enligt pedagogerna tar barn till högskoleutbildade sin elevroll på ett 
naturligt sätt och har redan en bra inställning till skolan. Specialpedagogen menar att elever 
i ett socioekonomiskt utsatt område med studieovana föräldrar är mer oförberedda och 
mindre motiverade än de elever som har högskoleutbildade föräldrar. Skolan måste då ta ett 
större ansvar för dessa elevers skolgång.  

 
Hur definierar pedagoger läs- och skrivsvårigheter? 

Alla pedagogerna är försiktiga med att använda sig av termen dyslexi om inte en diagnos 
har fastställts. De talar hellre om läs- och skrivsvårigheter som ett samlingsbegrepp. Att ha 
läs- och skrivsvårigheter är enligt våra respondenter när barn utvecklas långsammare än 
förväntat och när eleven har ett hinder av något slag. Tecken på att ett barn har begynnande 
läs- och skrivsvårigheter kan vara att de inte visar något intresse för läsning och skrivning, 
att barnet är omotiverat och att inlärningen går extra långsamt. 

 

Vi tycker oss märka att klasslärarna tenderar att istället för att definiera begreppet istället 
talar om vad läs- och skrivsvårigheter innebär för det enskilda barnet. Däremot förklarar 
både specialpedagogen och specialläraren vad de avser med begreppen dyslexi respektive 
läs- och skrivsvårigheter. Specialläraren menar att läs- och skrivsvårigheter är ett vitt 
begrepp som kan ha många orsaker. Specialpedagogen använder sig inte av termen dyslexi 
utan säger istället specifika språksvårigheter vilket överensstämmer med Druid Glentow 
(2006) som uppmanar till att man bör undvika termen dyslexi och istället skilja mellan 
generella och specifika läs- och skrivsvårigheter.  

Hur identifierar pedagoger vilka elever som är i behov av extra stöd gällande läs- och 
skrivsvårigheter? 

Våra respondenter använder en mängd olika kartläggningsmaterial, både standardiserade 
och egengjorda, för att identifiera eleverna. Båda skolorna har dessutom kontinuerligt 
dagliga observationer av elevernas läs- och skrivutveckling under lektionerna som utförs av 
klasslärarna. Pedagogerna menar att kartläggningarna gör att de får ett konkret bevis på hur 
eleverna utvecklas. De har genom den informella dagliga observationen en god bild av hur 
barnen ligger till men de standardiserade testerna blir en ytterligare säkerhetslina om de 
skulle ha missat någon elev. Att skriftliga underlag finns och att elevens utveckling blir 
tydliggjord är ett bra redskap vid utvecklingssamtal med föräldrarna vilket får medhåll av 
Lundberg & Herrlin (2005).  
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Ett bra verktyg för identifiering av varje elev är att låta dem läsa högt. Våra respondenter 
säger att de låter eleverna läsa högt dels genom läsgrupper som den ena klassläraren har, 
där texter läses och samtalas om, dels genom att den andra klassläraren dagligen lyssnar 
individuellt på eleverna när de läser. På så sätt får pedagogerna enligt Myrberg (2003) ett 
diagnostiskt verktyg för att kunna individanpassa undervisningen. Detta är mycket 
resurskrävande men det måste finnas utrymme för sådana tillfällen under höstterminen i åk 
1. Myrberg poängterar att även skrivträning och samtal om texter bör finnas med för att 
barnen ska utveckla sin läs- och skrivförmåga. 

 

Myrberg & Lange (2006) menar att man redan vid skolstart måste uppmärksamma och 
testa sina elevers läs- och skrivutveckling. Detta menar pedagogerna i studien att de gör 
genom bokstavstestet och kontroll av eventuell läsförmåga vid terminsstart i åk 1. 
Lundberg & Herrlin (2005) menar att lärare gör många dagliga observationer av sina 
elevers utveckling. Dock finns alltid en risk att bedömningen bygger på pedagogens egna 
erfarenheter och att bedömningen då kan bli subjektiv. Genom att använda sig av olika 
standardiserade tester får man mer objektiva bedömningar. 

 

Vi har kunnat se att kartläggningsmaterialet LUS används regelbundet på båda skolorna 
trots att alla pedagogerna kan se nackdelar med testet. Dock tycker de att nackdelarna vägs 
upp av att testet är väl inarbetat och det går fort att genomföra. En av pedagogerna håller 
sig kritisk till LUS-schemat och menar att det är subjektivt då testresultaten kan tolkas 
olika av olika pedagoger.  

 

Vilket samband finns mellan självförtroende och läs- och skrivsvårigheter? 

I vår intervjustudie har framkommit att alla våra respondenter anser att självförtroende och 
läs- och skrivsvårigheter har ett nära samband. Pedagogerna väljer att använda sig av orden 
självkänsla och självförtroende, men de talar också om hur viktigt det är att eleven får 
känna att ”jag kan”. I likhet med Druid Glentow (2006) framhöll de vikten av att man som 
pedagog måste få alla elever att känna att ”jag-kan” oavsett om man är bra eller dåliga på 
att läsa och skriva. Detta blir extra viktig för de elever som misslyckas i sin läs- och 
skrivinlärning. Enligt pedagogerna måste man lägga ner mycket tid och arbete i klassen för 
att stärka barnens självkänsla. Genom att göra detta kommer elevens erfarenheter av att 
kunna klara av olika aktiviteter och att lyckas med detta, bidra till att elevens självkänsla 
ökar (Druid Glentow, 2006).  

 

Många barn som börjar i skolan kan enligt våra respondenter ha ett bra självförtroende men 
blir snabbt missmodiga när det märker att det inte var så lätt som de trodde att lära sig läsa 
och skriva. Därför blir arbetet med att stärka alla elevers självkänsla genom beröm och 
uppmuntran extra viktigt och mycket tid läggs på detta under åk 1. Taube (1997) menar att 
det är just vid skolstart som en del barn jämför sig intellektuellt med andra för första 
gången och kan då upptäcka att de har svårare att lära sig läsa och skriva än andra barn. 
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Därför blir det så viktigt att barnet känner att det duger och kan lära sig nya saker. Om de 
misslyckas med den tidiga läsinlärningen är det förödande för deras självkänsla och det kan 
leda till en ond cirkel vilket betyder att barnet undviker läsning. För att undvika detta 
försöker våra respondenter i största möjliga mån så snabbt som möjligt få med alla på 
”läståget” och mycket resurser läggs på den första läsinlärningen under åk 1. 

 

Höien & Lundberg (1999) säger att barnets behov av att lyckas i sin läs- och skrivinlärning 
är mycket viktigt och speciellt gäller detta för de elever som har svårigheter. Enligt dem 
måste den insats som barnen lägger ner i form av mental ansträngning och koncentration 
vara till någon nytta för eleven och ge något utbyte så att eleven känner lust till att fortsätta. 
Man måste också konkret tydliggöra deras framsteg så att eleverna själva ser sin 
utveckling. Detta menar våra pedagoger att de gör genom att till exempel låta eleven läsa 
om en bok som de tidigare hade svårt med men nu klarar av och genom att ge mycket 
beröm till eleven och säga; ”Åh vad bra du läste, du klarade ju av att läsa hela boken, tänk 
det kunde du inte i förra veckan”.   

 

Hur samverkar pedagoger och föräldrar kring elevens extra stödinsatser? 

I vår studie framkommer att våra pedagoger är ense om vikten av att ha föräldrarna med sig 
för att kunna arbeta med barnen. Detta framhålls även av Taube (1997) som menar att 
föräldrarna är de mest betydelsefulla personerna i ett barn liv. Det är därför av stor vikt att 
skolan har en god kontakt med barnens föräldrar.  

 

Respondenterna upplever att samarbetet med barnens föräldrar fungerar bra i de allra flesta 
fallen och att föräldrarna gärna engagerar sig i sina barns läs- och skrivutveckling. I olika 
forskningssammanhang betonas vikten av att föräldrarna engagerar sig i sina barn läs- och 
skrivutveckling. Det är inte ovanligt att barn som har läs- och skrivsvårigheter har föräldrar 
som själva har haft läs- och skrivproblem. Det är då viktigt att föräldrarna inte överför sina 
egna negativa minnen på sina barn och skolans centrala roll blir då att bryta det negativa 
sociala arvet (Myrberg, 2000). Specialpedagogen i vår studie menar att föräldrar är 
medvetna om detta och att de inte vill överföra sin bild av skolan till sina barn. Vidare 
menar hon att man måste ”bjuda in” dessa föräldrar och inte lägga någon skuld på dem. 
Tillsammans måste skolan och föräldrarna utarbeta ett sätt så att föräldrarna kan träna med 
sina barn i hemmet.  

 

Precis som Sandström Kjellin (2002) skriver i sin avhandling räknar våra respondenter med 
att föräldrarna ska ta en aktiv del i sina barns läsinlärning. Hemmet kan på så sätt 
”komplettera” skolan om eleven redan är en duktig läsare eller om föräldrarna har 
pedagogiska kunskaper. Men hon menar vidare att detta kan innebära en fara för de barn 
som har läs- och skrivsvårigheter och för de elever vars föräldrar inte har några 
pedagogiska kunskaper när det gäller läs- och skrivinlärning. Skolundervisningen blir då 
ännu viktigare för de här barnen. I dessa fall skulle det kunna vara nödvändigt med 
vuxenutbildning för att föräldrarna ska kunna hjälpa sina barn i deras läs- och 
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skrivutveckling (Myrberg, 2000). Ett annat sätt att engagera föräldrarna är enligt Snow, 
Burns & Griffin (1998) att ha barnboksinformation av en bibliotekarie och bokprat av 
författare på föräldramöten. 

 

Pedagogerna i vår studie räknar med att föräldrarna ägnar en liten stund varje dag åt läsning 
i hemmet vill de försöka underlätta för föräldrarna genom att i veckobreven ge råd och tips 
hur de ska arbeta med läxläsning i hemmet. Det kan till exempel handla om att skapa fasta 
rutiner och de betonar också vikten av att barnen bör läsa samma bok flera gånger för att få 
upp ett flyt i sitt läsande. 

Avslutande diskussion 
  
Vi tycker att vi genom denna studie har fått bekräftat, genom våra intervjusvar, att 
pedagogerna i vår fallstudie till stor del arbetar enligt rådande teorier när det gäller tidiga 
insatser i åk 1 för att förebygga läs- och skrivsvårigheter. Våra pedagoger säger att de 
arbetar på ett medvetet och strukturerat sätt och vi anser att de är insatta i den aktuella läs- 
och skrivforskningen. Detta trots att det var många år sedan de utexaminerades som 
pedagoger och att forskningen ständigt kommer med nya resultat. Som pedagog gäller det 
att ta del av nya forskningsrön och ständigt hålla sig à jour med den pågående 
utvecklingen.  

 

Det som vi har läst om i teorin tycker vi speglar mycket väl hur våra respondenter arbetar. 
Innan vi påbörjade denna studie hade vi föraningar om att det skulle vara större skillnader 
mellan teorin och praktiken vad det gäller pedagogernas arbete med läs- och 
skrivsvårigheter. Vi trodde att våra respondenter i större utsträckning skulle använda sig av 
”vänta-och- se”-pedagogiken för att barnens läsning skulle komma igång av sig självt. Vi 
har dock kommit fram till att så inte var fallet. 

 

Vår studie visade också att pedagogerna i innerstadsskolan upplever att deras resurser, 
gällande stödinsatser, räcker till även om de periodvis har en hög arbetsbelastning. 
Däremot tycker pedagogerna i förortsskolan att deras resurser är för knappa. Där måste de 
prioritera vilka som behöver mest hjälp eftersom alla som behöver extra insatser inte kan få 
det. En anledning till att det är så här tror vi beror på att förortsskolan ligger i ett mer 
socioekonomiskt utsatt område där andelen elevers som inte uppnår målen är högre. Detta 
bekräftas både av respondenterna på den skolan och av Skolverkets Salsarapport (2007-05-
15). 

 

Under arbetets gång har vi märkt att vi har fått intressanta synpunkter från våra 
respondenter utan att vi explicit frågat om detta. Till exempel framgår det tydligt vilken 
betydelse resurser har när det gäller tidiga insatser och hur beroende pedagogerna är av 
tillgången av resurser för att kunna hjälpa elever i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. 
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Vi anser att detta är värdefull information och vi har därför valt att ha med det i uppsatsen. 
Vi anser också att vi under uppsatsarbetet haft ett ytterligare syfte utan att vi har varit 
medvetna om det. Syftet är i vilken utsträckning pedagogerna arbetar efter rådande teorier 
och hur praktik och teori överensstämmer. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den tidiga språkliga stimulansen innan skolstart 
är oerhört viktig. Genom medvetna föräldrar, engagerade förskolepedagoger och 
strukturerad undervisning med språklekar i förskoleklass får barnen en bra utgångspunkt 
inför den kommande läs- och skrivinlärningen. Pedagogerna i åk 1 har därefter ett 
betydelsefullt arbete med att sätta in tidiga insatser för att förebygga läs- och 
skrivsvårigheter. Våra pedagoger har förstått vikten av att sätta in tidiga insatser redan i åk 
1 för att problemen inte ska skjutas på framtiden. Om eleverna inte får dessa tidiga insatser 
kommer det istället krävas mer omfattande resurser i senare årskurser.  

 

Vi tycker att Höien & Lundberg (1999) har lyckats fånga den centrala innebörden när det 
gäller tidiga intensiva satsningar under de första skolåren, i följande citat: 

Det skulle på sikt innebära stora ekonomiska besparingar för skolsystemet. Men den allra 

viktigaste vinsten ligger nog likväl på det mänskliga planet: klarar vi att lyfta ut elever ur den onda 

cirkeln och över i mer positiva inlärningsspiraler, är det, enligt vår uppfattning, i sig självt en 

tillräckligt bra orsak att erbjuda dessa elever kvalificerad hjälp och intensiva och systematiska 

träningsupplägg. (sid 269). 

 

De menar att en stark och intensiv satsning under de första skolåren kan leda till att elevens 
behov av resurser till specialundervisning, resten av skoltiden reduceras.  

Slutord och vidare forskning 
Det har varit intressant och lärorikt att fördjupa sig i hur det är att arbeta förebyggande och 
med hjälp av tidiga insatser när det gäller läs- och skrivsvårigheter. Genom litteraturstudier 
inom ämnet och genom att få verklighetsbeskrivningar från yrkesverksamma pedagoger har 
vi lagt en god grund och stärkt vårt intresse inför vår blivande yrkesroll. 

 

Under arbetets gång med denna uppsats har vi i ännu högre grad än tidigare förstått vikten 
av föräldrarnas engagemang och samarbete med skolan. Som blivande lärare har det varit 
lärorikt att få insikt i hur betydelsefullt det är att få med sig föräldrarna för att lättare kunna 
nå barnen. Det vore därför intressant att bedriva vidare forskning och fördjupa oss i 
föräldrarnas betydelse när det gäller sina barns läs- och skrivutveckling. Det vore också 
intressant att studera hur pedagoger på bästa sätt kan samarbeta med föräldrar i största 
allmänhet när det gäller barnens skolgång. 
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Bilagor 

Bilaga 1/LUS-schemat 
 

 
 



 

 

Bilaga 2. 

Bokstavstest 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3. 

Intervjuguide 
 
Teman 
Förebyggande arbete, tidiga insatser, läs- och skrivsvårigheter, identifiering, ”jag- kan-
känsla”, samverkan med föräldrar 

 

 
Exempel på frågor vi vill beröra under intervjun/samtalet 
 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 
2. Hur länge har du arbetat på den här skolan? 
3. Vilken utbildning har du? 
4. Har du specialutbildning inom läs- och skrivutveckling? 
5. Vad tror du det beror på att elever har kommit olika långt i sin läs- och 

skrivutveckling när de börjar åk1? 
6. Hur definierar du läs- och skrivsvårigheter? 
7. Använder du begreppet dyslexi? 
8. Vilka tecken gör dig uppmärksam när det gäller läs- och skrivsvårigheter? 
9. Vilken är din första åtgärd när du upptäcker att en elev har läs- och 

skrivsvårigheter? 
10. Om åtgärden inte hjälper hur går du vidare då? 
11. Hur fångar du upp elever med läs- och skrivsvårigheter, kartläggning? 
12. Använder du standardiserade tester eller har du egna? 
13. Arbetar du enskilt eller i klassrummet med elever som har läs- och 

skrivsvårigheter? 
14. Har du märkt något samband mellan läs- och skrivsvårigheter och självförtroende? 
15. Vilken nivå i t ex LUS-testet ska en elev ha uppnått på vårterminen i åk 1? 
16. Vilka rutiner har ni på skolan för elever med läs- och skrivsvårigheter, upprättas 

åtgärdsprogram? 
17. Tycker du att det fungerar bra? Skulle det kunna fungera bättre? 
18. Hur samarbetar lärare och speciallärare/specialpedagog? 
19. Hur är föräldrarna involverade i sina barns läs- och skrivsvårigheter? 
20. Finns det något du vill tillägga? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bilaga 4. 
 
De 30 vanligaste orden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Bilaga 5.  
 
Kunskapstårta 
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