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Sammanfattning 

Studiens syfte har varit att belysa hur några pedagoger beskriver sitt arbete med att upptäcka, 

förebygga och stödja barn i läs- och skrivsvårigheter i förskoleklassen och skolår ett. Studien 

har byggts på kvalitativa intervjuer med sex pedagoger från två olika skolor. Två av 

respondenterna var förskollärare, två var grundskollärare och två var specialpedagoger.  

 

Tidiga specialpedagogiska insatser är gynnsamt för barn i läs- och skrivsvårigheter, det är 

flera forskare inom specialpedagogiken överens om. Alla barn kan lära sig läsa och skriva, 

framhåller vissa forskare. 

 

Resultatet i denna studie visade att ett noggrant överlämnande mellan olika barngrupper från 

förskolan till skolan är av stor betydelse för att upptäcka barn i läs- och skrivsvårigheter. 

Bornholmsmodellen med tillhörande kartläggningsmaterial rekommenderas att arbeta med i 

förskoleklassen. För att förebygga att barn hamnar i läs- och skrivsvårigheter arbetade man i 

förskoleklassen mycket med språket i form av språklekar bland annat. I skolår ett angavs 

noggranna läsläxor som en del av det förebyggande arbetet. Mindre barngrupper antas vara 

gynnsamt i arbetet med att upptäcka, förebygga och stödja barn i läs- och skrivsvårigheter. I 

arbetet med att stödja barn i läs- och skrivsvårigheter framhålls i resultatet att ständig 

uppmuntran i en lustfylld, individanpassad undervisning, samt att mer fonologisk träning hos 

en specialpedagog under intensiva perioder var att rekommendera.  
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Förord  

Tack alla respondenter för att ni ställt upp och bidragit till denna studie med Era värdefulla 

kunskaper och erfarenheter. Tack Anna-Lena för konstruktiv handledning och intressanta 

diskussioner, det har verkligen gett mig inspiration att fortsätta skriva. Tack till min underbara 

man Alexander för att du alltid tror på mig och uppmuntrar. Tack till våra fantastiska söner 

André 3 år och Vilhelm 6 år som låter mig skriva uppsats i en för mig språkstimulerande 

miljö, ni inspirerar mig ständigt. 

 

“Mamma, jag vet inte hur det gick till, men nu kan jag alla siffror!”, utbrast Vilhelm (6 år) en 

eftermiddag efter tre veckor i förskoleklassen. Fylld av självförtroende, lust och stolthet 

visade han upp sina nyvunna kunskaper. Den här studien kommer inte att belysa 

sifferinlärning utan läs- och skrivinlärning, med fokus på de barn som av olika anledningar 

har svårt att lära sig läsa och skriva. Dessa barn ligger mig varmt om hjärtat. 

 

Mitt stora intresseområde är och har alltid varit barn och speciellt deras språkutveckling. Efter 

min gymnasieutbildning till barnskötare, utbildade jag mig efter ett par år till grundskollärare 

(1-7, svenska/SO). Med tio års erfarenhet av att arbeta med barn i skolår ett till tre, började 

jag speciallärarprogrammet med svenska som inriktning, där jag nu studerar sista terminen. 

 

Under min uppväxt har jag på nära håll sett och upplevt hur min bror (här kallad Daniel) tidigt 

i skolan helt tappat lusten att lära, speciellt att lära sig läsa. När svårigheterna blev för stora 

och uppgivenheten från lärarnas sida tagit överhand, stod mina två ensamma, starka och 

upprörda föräldrar kvar. På utvecklingssamtalet i skolår fem informerade klassläraren att 

Daniel inte skulle kunna genomföra en gymnasialutbildning. Men starka och driftiga föräldrar 

kan hjälpa och stödja sitt barn. Efter tre år i gymnasiet fick Daniel betyget MVG på sitt 

examensarbete och vid tjugoårsålder också en dyslexidiagnos. 

 

I min yrkesprofession som speciallärare med svenska som inriktning, vill jag sträva efter att 

alla barn får den hjälp de behöver i sin läs- och skrivutveckling. Denna studie belyser olika 

sätt att upptäcka, förebygga och stödja barn i läs- och skrivsvårigheter. 

 

 

Kristin Svensson, Knivsta, 2011. 
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1. Inledning    

Språk är en betydelsefull funktion för lärande hos varje individ, vilket kan innebära både 

möjligheter och svårigheter för elevers inlärning. Språkets betydelse betonas i FN:s 

barnkonvention där ett syfte med utbildning är att utveckla barnets eget språk (UNICEF, 

2009). Skolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyfikenhet och lust till att lära och att 

de lär sig använda ett nyanserat och välfungerande språk (Skolverket, 2011a). Därför är det 

betydelsefullt att skapa en språkstimulerande miljö i skolan och här har 

speciallärare/specialpedagoger en särskild roll. I specialpedagogikens förebyggande arbete 

kan språkstimulering bli en av ingredienserna för att skapa en god lärmiljö.  

 

Det är väl känt att många barn idag upplever svårigheter i sin läs- och skrivinlärning (Nielsen, 

2005) och därmed är i behov av någon form av särskilt stöd. Alla som arbetar inom skolan ska 

lägga märke till och stötta barn i behov av särskilt stöd (Skolverket, 2011a), men den 

ansvariga läraren och specialläraren/specialpedagogen på skolan bär ett särskilt ansvar. Den 

faktor som enskilt har den mest avgörande inverkan på ett barns läs- och skrivförmåga, är 

lärarkompetensen (Myndigheten för skolutveckling, 2007). Tyvärr har ett flertal av de 

grundskollärare och specialpedagoger som tagit examen under 1990-talet, otillräckliga 

kunskaper om hur barn lär sig läsa och skriva (Ibid.).  

 

Forskning om läs- och skrivsvårigheter har ökat markant de två senaste decennierna 

(Fridolfsson, 2008). Tidigare var det en ganska vanlig uppfattning bland lärare i de tidiga 

skolåren att läs- och skrivsvårigheter med tiden skulle växa bort och att många elever under 

sina första år i skolan inte ännu var ”läsmogna”. Idag råder uppfattningen bland de flesta 

lärare och forskare att det är bättre att upptäcka och stödja elever i läs- och skrivsvårigheter 

tidigt (Ibid.). När barnen börjar i skolan räknas de som nybörjare, de har inte varit elever 

tidigare. Men de är inte nybörjare i att lära sig läsa och skriva, de har nämligen redan startat 

sitt livslånga skriftspråkslärande (Kullberg, 2006). En del barn behöver extra stöd i sin läs- 

och skrivinlärning och många forskare betonar vikten av att dessa elever ska få 

specialpedagogiskt stöd tidigt. Tyvärr kommer ofta hjälpen ”för sent” (Föhrer & Magnusson, 

2003). Skolan och dess specialpedagogiska funktioner måste därför sträva efter att hjälpen, 

det vill säga det stöd som eleverna behöver sätts in tidigt. 

 

Alla har vi olika ”ryggsäckar” med oss i livet och barnen har olika erfarenheter med sig när de 

börjar i skolan. Åtskilliga av de elever som har ett fåtal läserfarenheter med sig hemifrån, 

lämnas ensam med sina bristande läsintressen (Ewald, 2007). Skolans uppdrag är inte endast 

att väcka lusten att lära utan att också skapa ett bestående intresse (Myndigheten för 

skolutveckling, 2007). Det finns barn i läs- och skrivsvårigheter idag som inte har fått den 

hjälp och det stöd de behövt i skolan. Därför belyses i denna studie hur några pedagoger 

beskriver att de arbetar för att upptäcka barn i läs- och skrivsvårigheter, samt hur de arbetar 

förebyggande och stödjande för dessa barn. 
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2. Syfte 

 

Syftet med studien är att belysa några verksamma pedagogers beskrivningar av hur de arbetar 

för att upptäcka, förebygga och stödja barn i läs- och skrivsvårigheter i förskoleklassen och 

skolår ett. 

 

 

 

2.1 Frågeställningar 

 

Hur upptäcker pedagogerna barn i behov av stöd i sin läs- och skrivutveckling? 

 

Hur arbetar pedagogerna för att förebygga läs- och skrivsvårigheter? 

 

Hur stödjer pedagogerna barn i läs- och skrivsvårigheter? 
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3. Bakgrund  

3.1 Definition av begrepp  

Inledningsvis delges några definitioner av återkommande begrepp i den här studien. Språk är 

människans sätt att meddela sig på, genom att tala och skriva (Malmström, Györki, & 

Sjögren, 1995). Språket uppstår som en konsekvens av tänkandet (Piaget i Svensson, 1993). 

Språk och kroppsspråk ryms under det överordnade begreppet kommunikation (Westerlund, 

2009). Kommunikation kan uttryckas på många olika sätt, till exempel genom en blick eller 

ett leende, genom kroppsspråk och musik. Ett språk grundar sig på fastlagda regler (Ibid.). 

Språk är det system av ord, ljud och grammatiska regler som vi har gemensamt med alla som 

talar samma språk som oss själva (Samuelsson & Sjöberg, 2006). Stimulera är att försöka få 

aktiviteten att tillta (Malmström, Györki, & Sjögren, 1995). I studien förekommer begreppet 

språkstimulering som är en del av arbetet kring att förebygga att barn hamnar i läs- och 

skrivsvårigheter.  

Läsande och skrivande är oskiljbara (Björk & Liberg, 1996; Ivarsson, 2008; Johanesson 

Vasberg, 2001). Därför används här läs- och skrivsvårigheter som ett gemensamt begrepp. 

Läs- och skrivsvårigheter är en grupp av symtom hos skolbarn, vanligtvis beroende på 

någon medfödd störning i perceptionen (Malmström, Györki, & Sjögren, 1995, s. 322). En 

grundlig utredning av specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi utförs vanligtvis först i 

skolår 3-5 (Skolinspektionens rapport 2011:8). Denna studie belyser barn i förskoleklass och 

skolår ett, därför används här endast begreppet läs- och skrivsvårigheter och inte dyslexi 

eftersom det är ovanligt att barn i den här åldern har fått en sådan diagnos.  

Fonologi är kunskapen om språkljudens tillämpning (Malmström, Györki, & Sjögren, 1995). 

Fonem är ordens beståndsdelar (Lundberg, 2006). Ett fonem är den minsta enheten i ett ord 

som skiljer det från andra ord (Svensson, 1993, s.21). Fonologisk medvetenhet är att kunna 

sammansmälta, avlägsna, byta ut och att uppdela fonem (Svensson, 1993).   

 

 

3.2 Skolans arbete med att läsa och skriva enligt 

styrdokumenten 

Styrdokumenten i den här studien avses vara FN:s barnkonvention (UNICEF, 2009), 

Skollagen (Skollagen, 2010:800) och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
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fritidshemmet 2011, Lgr 11 (Skolverket, 2011a). Alla barn har rätt att utbilda sig och syftet 

med undervisningen ska vara att utveckla varje individs fullständiga potential (UNICEF, 

2009). Utbildningen ska gynna alla elevers lärande och leda till en livslång lust att tillägna sig 

nya kunskaper (Skollagen, 2010:80). Undervisningen i ämnet svenska ska entusiasmera 

eleverna till att vilja läsa och skriva, samt att få tillit till sitt eget språkliga kunnande 

(Skolverket, 2011a). Uppnående mål för skolår tre är att eleven kan läsa bekanta och elevnära 

texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt (Skolverket, 

2011a, s 227). Det viktigaste ansvarsområdet skolan har är att se till att eleverna får en 

tillfredsställande språklig tillit (SOU 1997:108). 

 

I Lgr 11 (Skolverket, 2011a) framhålls vikten av god samverkan mellan förskola och 

förskoleklass, samt mellan förskoleklassen och skolan. I samarbetet och vid överlämnanden 

ska personalen utbyta erfarenheter och kunskaper. Pedagogerna bör i samarbetet på ett 

speciellt sätt lägga märke till de elever som är i behov av särskilt stöd (Ibid.). 

 

Det är svårt att utläsa i Lgr 11 vilka specifika mål som gäller för förskoleklassen, därför har 

Skolverket gett ut ett diskussionsunderlag (Skolverket, 2011b) för att förtydliga målen. I 

förskoleklassen ska man arbeta utifrån de två första kapitlen i läroplanen (Skolverket, 2011b), 

skolans värdegrund och uppdrag och övergripande mål och riktlinjer (Skolverket, 2011a). 

Kursplanerna över de olika ämnena i Lgr 11 gäller inte för förskoleklassen, men de kan vara 

ett stöd i verksamhetens planering (Skolverket, 2011b). 

 

 

3.3 Teoretiska utgångspunkter 

Denna studie är inspirerad av det sociokulturella perspektivet. Lev S. Vygotskijs pedagogiska 

idéer är grundläggande inom det sociokulturella perspektivet, vilket är en central del i dagens 

läroplaner (Ingestad, 2009). Här uppfattas barnens kunskapsutveckling ske i en social process 

med andra (Säljö, 2000; Vygotskij, 2001). I brist på social kommunikation utvecklas varken 

barnets språk eller tänkande (Vygotskij, 2001). Att läsa och skriva är en del av det 

kommunikationssystem vi växer upp i och inte endast en färdighet som behöver övas in 

(Säljö, 2000).  Inom det sociokulturella perspektivet ses samspel och interaktion människor 

emellan som avgörande för begreppsutvecklingen, även kommunikationens innebörd för 

tänkandets utveckling betonas (Ahlberg, 2001). Kunskap konstrueras både inom individen 
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och i samspel mellan människor vilket utgör grunden för ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 

2000; Vygotskij, 2001). I ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling är 

behärskningen av språkliga redskap ett centralt inslag (Ahlberg, 2001; Dysthe, 2003; Säljö, 

2000). Genom att lyssna, tala, härma och samverka med andra individer får barnet del av 

kunskaper och färdigheter (Dysthe, 2003; Williams, 2001). De många spel och lekar som barn 

lär sig består av både fysiska element och regler, behärskandet av dessa sker ofta genom en 

kombination av språkligt och praktiskt samspel. Ett väl fungerande samspel är beroende av en 

stimulerande miljö, i det här fallet en språkstimulerande miljö för de yngre barnen i skolan. 

 

Den närmaste utvecklingszonen 

Barnets närmaste omgivning, det vill säga den miljö och de individer som finns närmast 

omkring dem, kallas enligt Vygotskij den närmaste utvecklingszonen (Säljö, 2000; Vygotskij 

(2001). Vygotskij (2001) framhåller att barn genom samarbete med andra individer kan växa 

intellektuellt och att de genom att imitera (vilket är ett väsentligt begrepp inom 

inlärningspsykologin) kan gå från det som de behärskar till det som de inte behärskar. … det 

som barnet idag kan göra i samarbete kommer det imorgon kunna göra självständigt… Bara 

den inlärning som springer före utvecklingen och drar den med sig är bra… Men man kan 

bara lära barnet sådant som det redan har förmågan att lära sig (Vygotskij, 2001, s. 333). 

Det måste finnas en förmåga i barnet självt, en drivkraft att vilja lära sig något nytt som 

utvecklar barnet framåt. 

 

3.4 Språkutveckling 

Att lära sig tala 

Norén (2010) belyser att språk och språkanvändning har en stark bindning till det sociala 

sammanhanget runt omkring. Barns första språkliga möten sker ansikte mot ansikte när de 

kommunicerar med någon annan (Strömqvist, 2010). Att den vuxne pekar på det man säger 

till barnet, till exempel på nallen, hjälper barnet att utveckla sin symbolförståelse. När pappan 

spolar upp badvattnet och säger bada, utvecklar barnet sin situationsförståelse (Westerlund, 

2009).  Det är fascinerande att iaktta barnens effektivitet när de tillägnar sig sin första-

språkinlärning (Abrahamsson & Hyltenstam, 2010). Det är lika naturligt att lära sig tala som 



6 

 

att lära sig gå (Sterner & Lundberg, 2002) och när man väl har lärt sig att läsa, går det inte att 

undgå att läsa orden (Nielsen, 2007; Sterner & Lundberg, 2002).  

 

 

Barns talspråkutveckling börjar redan under det första levnadsåret i form av joller av olika 

slag, en pratglad ettåring kan ”samtalsjollra” och härma enstaka ord (Westerlund, 2009). I 

slutet av första levnadsåret kommer barnen in i ordsamlarstadiet, vilket är en ganska tyst 

period då barnen tar till sig nya ord och förståelsen för dessa utvecklas. När barnen är mellan 

ett och ett halvt till två år använder de ofta mellan 25 till 50 ord i sitt papegojaktiga härmande, 

för att sedan komma in i en fas av ordexplosion i sin språkutveckling då tvåords-

kombinationer är vanliga. Under det kommande året är det vanligt att barnens ordförråd 

tredubblas (ibid.). Denna utvecklingsperiod kallas också ordförrådsspurten och delas in i tre 

faser (Strömqvist, 2010). Fas ett med upp till ca 100 ord som främst innehåller substantiv. 

Under fas två från ca 100 till 400 ord, ökar andelen verb väsentligt i ordförrådet. I fas tre från 

ca 400 till 700 ord ökar användandet av funktionsorden. Språkutvecklingen är en öppen 

process utan slutpunkt. Westerlund (2009) menar att barn i fem och ett halvt till sex årsåldern 

använder mellan 2500 till 3500 ord aktivt och att det passiva ordförrådet kan innehålla 10000 

till 14000 ord. De flesta barn har redan vid tre års ålder tillägnat sig det basordförråd och de 

grammatiska grunder som används i det språk som talas i deras omgivning. Barn 

kommunicerar tidigt med sin omgivning och forskning visar på att läs- och skrivutvecklingen 

börjar redan när de föds (Kullberg, 2007). 

 

 

Att lära sig läsa och skriva 

Barn gör likadant som sina föräldrar till exempel när de ser sina föräldrar läsa, skriva och tala, 

på så sätt lär de sig normerna för dessa beteenden (Nauclér, 2000; Fast, 2007). Att lära sig att 

läsa och skriva innebär att tillägna sig en ny form av kommunikation (Nielsen, 2005), eller en 

utvidgning av språkutvecklingen (Nauclér & Magnusson, 1997), eller som Allard och 

Sundblad (2007) framhåller det att vidareutveckla den språkliga förmågan. Att kunna läsa och 

skriva innebär att man blir litterat (Garme, 2010; Kullberg & Åkesson, 2007). Att kunna läsa 

innebär att kunna förstå vad man läser (Molloy, 2007, s. 29). Hur barn egentligen lär sig att 

läsa och skriva är svårt att säga och även om skolan ofta delar på läsande och skrivande, 

menar många forskare att de hör ihop och är beroende av varandra (Garme, 2010). Barnen lär 

sig att läsa och skriva genom att läsa och skriva (Kullberg, 2007, s.48).  
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Vid läsning krävs det god förmåga att avkoda orden, men även att minnas vad man redan har 

läst blir viktigt för att kunna förstå en text (Barkley, 1998; Perfetti, Landl & Oakhill, 2005). 

Detta kallas arbetsminne och brister i arbetsminnet kan göra det arbetsamt att tillägna sig 

textinnehåll och att komma framåt i sin läsutveckling. Det är betydelsefullt att hålla isär 

avkodning och läsförståelse eftersom det inte är samma sak (O´Connor, White & Swanson, 

2007). Avkodning och läsförståelse är två betydelsefulla ingredienser för att skapa en god 

läsförmåga (Heimann & Gustafson, 2009; Sterner & Lundberg, 2002). Det ena ger inte det 

andra utan båda kräver träning för att bli fullgott. De väsentligaste komponenterna för läsning 

skulle kunna vara barnens motivation och att de förstår syftet med läsningen (Eriksson-

Gustavsson & Samuelsson, 2007). För att kunna förstå och arbeta för att motverka svårigheter 

i ett barns språkutveckling behöver man först bestämma vad som ingår i en normal 

läsutveckling (Snowling & Hulme, 2005). Nedan följer en beskrivning av en ”normal” läs- 

och skrivutveckling. 

 

 

Två kunskapstraditioner 

Två kunskapstraditioner inom läs- och skrivundervisningen, whole language och phonics, 

motsvaras i Sverige ofta av två huvudmetoder, analytisk och syntetisk metod (Widebäck, 

1998), även kallad helords- och ljudningsmetoden (Melin, 2009). Den analytiska 

helordsmetoden beskriver Liberg (2006) som ett effektivt sätt att lära sig läsa och skriva, där 

hela ord och textens innehåll står i fokus. Den syntetiska ljudningsmetoden beskriver hon som 

ett grammatiskt sätt att lära sig läsa och skriva, där de små delarna är betydelsefulla. Till 

exempel vid en bokstavsgenomgång beskrivs bokstavens namn, ljud och form. I Kullberg och 

Åkesson (2007) framkommer whole language och phonics traditionerna i de femton olika 

forskarnas beskrivningar. Whole language utgår från helheten till delarna och analyserar 

språket och ser till hela barnet med dess arv och miljö. Där är det barnets vilja att bli förstådd 

som är drivkraften till utveckling, i ett så kallat top down perspektiv (Kullberg & Åkesson, 

2007). Phonics traditionen går från delarna till helheten och utgår från bokstäverna och ljuden, 

här ses delarna för sig till exempel i Bornholmsmodellen (Lundberg, 2007) med stavelser. Det 

finns ett stadietänkande kring utvecklingen, i ett så kallat bottom up perspektiv (Kullberg & 

Åkesson, 2007).  

 

Alla barn kan lära sig att läsa och skriva (Lundberg, 2006; Smith, 2000). Liberg (2006) 

belyser ett effektivt läsande och skrivande och ett gemensamt sådant i syfte att väcka 
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läsintresset och även skrivintresset hos barnen. Om barnet är omgivet av läsare och skrivare, 

får det en bra grund för att själv kunna läsa och skriva. Barnets första stapplande försök till att 

läsa och skriva på egen hand kallas för begränsat effektivt läsande och skrivande, och delas in 

i tre olika varianter: 

· Preläsande och preskrivande; 

· Situationsläsande och situationsskrivande (kopieringsskrivande); 

· Tidig form av helordsläsande och tidig form av helordsskrivande (Liberg, 2006, s. 43). 

       

      Några grundläggande tankar i Johanesson Vasbergs (2001) bok Lyckas med läsning är att 

innehållet i allt som barnen läser och skriver ska intressera dem, att undervisningen ska utgå 

från barnen, samt att läsning och skrivning frodas i en miljö där barnen får stöd och hjälp. 

Detta kallas här för ”effektiv läs- och skrivundervisning” och i den läggs tonvikten på 

läsglädjen (Ibid.).  

       

      Skolans uppdrag är inte endast att väcka läslusten, utan att även inleda och vidmakthålla ett 

läsintresse hos barnen (Alleklev & Lindvall, 2000; Lundberg, 2006). Detta bestående 

läsintresse väcks, om barnen läser skönlitterära böcker och avstår från att läsa vanliga läsläror 

(Alleklev & Lindvall, 2000). 

 

Det är inte lika naturligt för barn att lära sig läsa och skriva, som att lära sig gå (Myrberg, 

2001; Sterner & Lundberg, 2002). Läsförmågan uppkommer inte som en konsekvens av en 

allmänt läsfrämjande miljö, utan behöver ett effektivt lärande för att uppstå (Myrberg, 2001). 

En god läsutvecklings fyra grundpelare är: 

Språklig medvetenhet, särskilt fonemisk medvetenhet 

Bokstavskunskap 

Ett gott ordförråd 

Motivation eller uppgiftsorientering (Lundberg, 2007, s.7). 

       

Dessa fyra pelare ligger till grund för läsutvecklingsschemat i Lundberg och Herrlins bok 

(2005) God läsutveckling. Läsutvecklingen delas här in i fem dimensioner: fonologisk 

medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse (s.9). Varje 

dimension är uppdelad i många detaljerat beskrivna utvecklingssteg. Till exempel är första 

steget i fonologisk medvetenhet, att barnet ska kunna höra rim och själv kunna rimma och 

första steget under läsintresse, är att barnet vill lyssna på sagor. Skrivutvecklingen delas in i 
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fem dimensioner: stavning, meningsbyggnad och textform, funktionell skrivning och skapande 

skrivning, samt intresse och motivation för skrivning (Lundberg, 2008, s. 51). I tillhörande 

skrivutvecklingsschema delas varje dimension in i detaljerat beskrivna utvecklingssteg. Till 

exempel är första utvecklingssteget inom stavning, barnets låtsasskrivning i form av klotter 

och inom det funktionella skrivandet, att barnet ska kunna skriva sitt namn på sina teckningar. 

 

En av skolans mest centrala uppgifter är att verka för att barnen ska få en gynnsam läs- och 

skrivutveckling (Skolinspektionens rapport 2011:8). Alla barn lär sig inte att läsa och skriva 

samtidigt och det tar inte heller lika lång tid för dem att lära sig läsa och skriva (SOU 

1997:108). Därför behövs det i skolan olika undervisningssätt och olika metoder för att kunna 

stimulera alla barns läs- och skrivutveckling. Björk, Liberg och Sandberg (1995) menar att om 

barnen inte är kapabla att lära sig genom det sätt man undervisar i skolan idag, kan man 

förmoda att vi inte hittat ”rätt” sätt att undervisa det barnet på. 

 

Exempel på material och läsläror i förskoleklassen och skolår ett 

Bornholmsmodellen 

Bornholmsmodellen är ett material som innehåller språklekar för barn i förskoleklass 

(Lundberg, 2007). Materialet innehåller en noggrann planering av hur man 15 minuter per dag 

under 15 veckor arbetar med språklekarna. Dessa delas in i fem kategorier: Lyssna på ljud, 

Ord och meningar, Första och sista ljudet i ord, Fonemens värld och Bokstävernas värld 

(Ibid. s. 21-22). Materialet innehåller också en lärarhandledning och ett kopieringsunderlag 

med ”tester”, eller kartläggningsmaterial. Denna kartläggning innehåller fem delar:  

Upptäckandet av rim. Att hitta samma begynnelseljud. Att höra olika ljud. Att höra vilket ord 

som är längst. Att forma fonemen till bokstäver (Ibid.).  

 

Läs med oss 

I läromedlet ”Läs med oss” (Benoit, Annell, & Lundberg, 1994) utgår man ifrån att läsningen 

bör läras in genom en formell undervisning. Där informationen presenteras på ett noggrant, 

organiserat och sammanhängande sätt… Många barn behöver organiserad och medveten 

vägledning för att de skall lära sig att ”knäcka” den alfabetiska koden (Ibid. s. 7). ”Läs med 

oss” innehåller tre läseböcker med tre olika textnivåer. Lättast är Olas bok (Benoit, Malmborg 



10 

 

& Sundh, 2005), därefter kommer Elsas bok (Benoit, Malmborg, & Sundh, 1995), och med 

svårast text är Leos bok (Sundh, 2004). För att barnen så fort som möjligt i sin läsutveckling 

ska kunna läsa texterna i ”Olas bok”, sker bokstavsgenomgångarna utifrån en given ordning i 

lärarhandledningen (Benoit, Annell, & Lundberg, 1994), O, L, E, S, A och så vidare.   

 

Kom och läs 

I läromedlet Kom och Läs! ingår en arbetsbok för eleverna (Annell,1999b), där sker 

bokstavsgenomgångarna i en viss ordningsföljd, O, M, S, A, L och så vidare för att barnen 

tidigt ska kunna lära sig läsa i de tre läseböcker som ingår i läromedlet. Dessa finns i tre olika 

svårighetsnivåer Förstagluttarna A (Nilsson, Annell & Håkansson, 2007) är 

lättast, Förstagluttarna B (Nilsson, 2007a) är lite svårare och Förstagluttarna C (Nilsson, 

2007b) innehåller de svåraste texterna i serien. Syftet med dessa tre nivåer på läseböckerna är 

att de ska vara individanpassade och samtidigt ge möjlighet till alla barn att få gemensamma 

läsupplevelser med sina klasskamrater (Nilsson, Annell & Håkansson, 2007). I tillhörande 

lärarhandledning (Annell, 1999a) framgår att läromedlet utgår ifrån uppfattningen att 

läsningen har två sidor som hör ihop, avkodning och förståelse. Tanken är att barnen i 

läseböckerna ska få uppleva förståelse och läsglädje, arbetsböckerna syftar till att öva 

avkodningen (Ibid.). 

 

3.5 Läs- och skrivsvårigheter 

Olika perspektiv inom den specialpedagogiska forskningen 

Specialpedagogisk forskning delas vanligtvis in i två grundläggande perspektiv. Ett 

individualistiskt perspektiv även benämnt som ett traditionellt, kompensatoriskt eller ett 

kategoriskt perspektiv, där man talar om elever med svårigheter. Det andra perspektivet 

benämns som ett alternativt perspektiv eller ett relationellt, kritiskt eller demokratiskt 

deltagarperspektiv, vilket lägger tonvikten vid sociala faktorers relevans för skolproblem och 

man talar här om elever i svårigheter (Ahlberg, 2007; Nilholm, 2005). Om elevernas 

specialpedagogiska behov inte betraktas som individuella tillkortakommanden, utan som 

sociala konstruktioner (de alternativa perspektiven), kan detta leda till att den traditionella 

specialpedagogiken framställer den enskilda eleven som problembärare (Nilholm, 2005). Det 

kompensatoriska perspektivet har sina rötter i psykologisk- och medicinska teorier, medan det 
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relationella perspektivet är mer samhällsorienterat och utgår från en sociologisk teoribildning 

(Ahlberg, 2007; Nilholm, 2003). De medicinska teorierna ser svårigheter som ett 

individrelaterat biologiskt fenomen, de kognitiva och psykologiska teorierna betonar 

individens inlärning och beteende (Pehrsson & Sahlström, 1999, s. 28).  

När det är skillnad mellan en elevs språkliga förmåga och läs- och skrivförmåga, kan man 

anta att det handlar om specifika läs- och skrivsvårigheter, generella läs- och skrivsvårigheter 

däremot märks på hela det språkliga området (Druid Glentow, 2006). Det förekommer ofta att 

barn i läs- och skrivsvårigheter även har fonologiska svårigheter, vilket innebär att de har 

svårt att behandla språkljud och förena språkljud med bokstävernas tecken, vilket i sin tur kan 

leda till svårigheter att avkoda och kunna identifiera ord (Skolinspektionens rapport 2011:8). 

Brist i den fonologiska medvetenheten hos barn i förskoleåldern kan enligt många forskare 

vara en indikator på läsinlärningsproblem i skolan (Myrberg, 2001). Läs- och skrivsvårigheter 

kan uppstå på grund av många olika orsaker (Skolinspektionens rapport 2011:8; SOU: 

1997:108). 

 

 

Orsaker och hinder för barn i läs- och skrivsvårigheter 

Björk och Liberg (1996) framhåller en rad orsaker till svårigheter i läs- och skrivutvecklingen, 

bland annat barn med vacklande självförtroende som vuxit upp i en pressad hemmiljö med få 

kamrater och även med emotionella problem. Allard och Sundblad (2007) framhäver att läs- 

och skrivproblem inte är kopplade till biologiska aspekter hos barnet i första hand, utan ser 

problemen som ett misslyckande på vägen, i undervisningen och i inlärningsmiljön. Sterner 

och Lundberg (2002) menar att barn som inte har fått sina grundläggande behov 

tillgodosedda, till exempel med mat och sömn eller att de inte upplever trygghet hemma och i 

skolan, ligger i riskzonen för att få problem med skolarbetet. Myrberg (2007) belyser att de 

barn som vuxit upp i familjer med vuxna som aldrig har läst eller har värderat läsning som 

något värdefullt, inte har lika goda förutsättningar för att själva uppnå en god läsfärdighet. 

Norén (2010) framhåller hur miljön och samspelet runt omkring barnen påverkar deras 

språkutveckling och menar att en miljö som inte stimulerar barnen kan bli ett hinder för deras 

utveckling. 

 

Läsförmågan och självkänslan hos barnen förstärker varandra redan under de första skolåren, 

vilket kan leda in barnen i bra eller dåliga mönster (Taube, 2007). Dessa dåliga mönster eller 

onda cirklar kan vara svåra att bryta. Barn som tidigt möter stora hinder i att lära sig läsa och 
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skriva, ligger i riskzonen för att hamna i en ond cirkel i sin utveckling (Taube, 2009). 

Specialpedagogens enskilt väsentligaste uppgift är att bygga upp elevernas självförtroende 

(Persson, 2008). Att skapa en god lärmiljö innebär att barnen där kan känna sig accepterade 

och uppskattade och på ett positivt sätt kan forma sin identitet och självförtroende (Dysthe, 

2003). Det skulle vara eftersträvansvärt att varje elev efter varje avslutad lektion har känslan 

av att de har klarat av något, en ”jag kan – känsla” (Myrberg & Lange 2006; Nielsen, 2005).  

 

 

3.6 Upptäckandet av läs- och skrivsvårigheter 

Test och diagnoser  

Fonolek (Olofsson & Hemmingsson, 1994) är ett test som visar fonologisk medvetenhet. Det 

är ett normerade test för en grupp (Pehrsson & Sahlström, 1999). Diagnostiska läs- och 

skrivprov, DLS-bas (Järpsten, 2004) och högläsningsprov för årskurs 1-6, H4-test (Lindahl), 

räknas till normerade tester för individer (Pehrsson & Sahlström, 1999). Att materialet är 

normerat innebär att resultatet går att mäta, kvantifiera och bedöma utifrån kriterier och 

värderingar som är fastställda av testkonstruktören (Ibid. s.86). Ett material som ej är 

normerat innebär att det som materialet mäter och behandlar, på olika sätt tar hänsyn till 

elevernas erfarenheter och kunskaper. Läs- och skrivutvecklingsschema, LUS (Allard, 

Rudqvist, & Sundblad, 2001) som är ett vanligt förekommande test på många skolor idag 

räknas till ej normerade test på individnivå. 

 

Fonolek är ämnat att användas för screening av nybörjarläsare. Testet som fungerar både 

enskilt och i grupp består av tre delprov, att kunna dela upp ett ord i olika ljud, att kunna 

lyssna till ordets första ljud och att kunna ljuda samman några ljud till ett ord. Fonolektestet 

hänvisar till att arbeta med språklekar enligt Bornholmsmodellen (Pehrsson & Sahlström, 

1999). DLS-bas och H4-test är exempel på två tester som kartlägger elevers läs- och 

skrivförmåga. DLS-bas räknas till ett screeningtest på gruppnivå och H4-test till ett 

screeningtest på individnivå (Carlström, 2010).  Syftet med DLS-testerna är att vara ett 

hjälpmedel vid diagnostisering av elevers läs- och skrivsvårigheter (Pehrsson & Sahlström, 

1999). Det är inte ovanligt att på lokalnivå, inom en kommun gemensamt besluta om vilka 

tester som ska utföras i skolorna i en viss årskurs. 
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LUS är ett läsutvecklingsschema som är framtaget för att användas som ett kvalitativt 

bedömningsinstrument (Carlström, 2010), i syfte att ge en helhetsbild av en elevs 

läsutveckling där läsningen betraktas som en process (Pehrsson & Sahlström, 1999). Detta har 

en naturlig koppling till specialpedagogikens deltagarperspektiv. Läsutvecklingsscheman och 

normerade test av olika slag används för att bedöma barns funktionsnivå. Sådana instrument 

säger oftast inget om varför eleven får ett visst värde eller en viss profil i bedömningsschemat 

(Myrberg & Lange, 2006, s. 59). Resultatet från motsvarande tester bör användas i en 

pedagogisk process i syfte att förklara elevers läs- och skrivsvårigheter. Tolkningsunderlaget 

bör också innehålla omgivningsfaktorer som kan hjälpa till att lösa problemen (Ibid.).  

 

Tidiga indikationer på läs- och skrivsvårigheter 

Bowey (2005) framhåller att det tidigt går att upptäcka om ett barn kommer att få svårt att lära 

sig läsa. Om det finns behov av att göra en pedagogiskutredning om läs- och skrivsvårigheter, 

bör det ske i ett tidigt skede. Indikationer som tidigt kan identifiera tänkbara svårigheter inom 

läs och skriv kan handla om att barn i förskoleklassen har en försenad språkutveckling och 

dålig ordförståelse (Myndigheten för skolutveckling, 2007; Myrberg, 2001), samt presterar 

dåligt på intelligenstest (Myrberg, 2001). I samband med skolstarten visa på dålig 

bokstavskunskap, verbalt minne och fonologisk medvetenhet, samt har ett begränsat aktivt 

ordförråd (Myndigheten för skolutveckling, 2007; Myrberg, 2001). Andra tecken som är 

värda att uppmärksamma är om det finns barn som på nära håll har anhöriga med dyslexi, 

eller de barn som helt saknar intresse för böcker, rim och ramsor och som aldrig ställer frågor 

om bokstäver och ord (Myrberg, 2007). 

 

3.7 Förebyggande arbete att förhindra att barn får 

problem  

Språkstimulering 

Specialpedagogiken har en väsentlig funktion när det gäller att förebygga svårigheter hos barn 

(Hedström, 2009). Arbetet med att förebygga läs- och skrivproblem genom 

specialpedagogiska insatser måste innefatta samverkan, med stöd från mödravård, barnavård, 

social omsorg, bibliotek, förskola, fritidsverksamhet och skola (Myrberg, 2001). 
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Att arbeta förebyggande för att inte barnen ska få problem i sin läs- och skrivutveckling i 

skolan, sker därför till stor del i förskolans verksamhet (Sterner & Lundberg, 2002). Barn gör 

ofta som föräldrarna gör, inte som föräldrarna säger sig göra. I skolan behövs det vuxna 

förebilder i vars sällskap det är språkstimulerande för barnen att utvecklas. Många barn i 

förskoleåldern som växer upp i miljöer där de ser vuxna läsa och skriva, ”låtsasläser och 

låtsasskriver” i sin lek (Westerlund, 2009). 

 

I skolan har många barn svårt att lära sig läsa och skriva därför att de har en otillräcklig 

språklig förmåga (Svensson, 1993). Svensson skriver vidare om forskning kring språklig 

stimulans. Exempelvis visar resultatet av en studie av 250 barn att: 

•Alla delar av talspråket hänger samman med senare läs- och skrivfärdigheter. 

•Passiv ordkunskap i förskoleåldern visade starkast samband med senare läs- och 

skrivfärdigheter (Ibid. s. 17). 

 

Studiens resultat i Svenssons avhandling (1993) visar också att språkfärdigheten är en 

funktion av den stimulans barnen fått i hemmet. Barnen kan öka sitt passiva ordförråd till 

exempel genom högläsning. Det går att förutsäga ett barns läsförmåga, redan i förskoleåldern 

(Widebäck, 1998). Barnens läsförmåga går att påverka. Förskolan utgör en grundläggande 

möjlighet för barnen att få språklig stimulans och innebär även en utmaning för pedagogerna 

att arbeta pedagogiskt förebyggande med barnens läs- och skrivinlärning, detta för att om 

möjligt förhindra att barnen får svårigheter i sin läs- och skrivutveckling i skolan (Widebäck, 

1998).  

 

Sterner & Lundberg (2002) framhåller att svårigheter i läsinlärningen kan förebyggas effektivt 

med hjälp av välplanerad undervisning med avsikt att ge barnet förståelse om den alfabetiska 

skriftens princip. Taube (2009) lägger tonvikten i sitt förebyggande arbete med barns läs- och 

skrivsvårigheter, vid att läraren har positiva förväntningar på barnen och att skapa läsglädje 

och skrivlust bland barnen och även att samtala om det lästa. En stimulerande undervisning 

med tydlig struktur förebygger svårigheter har forskning påvisat, men för mycket frihet för 

barnen i undervisningen kan få förödande effekter (Fischbein, 2009). 

 

En arbetsmiljö i skolan som präglas av struktur och lugn och ro, är speciellt relevant för de 

barn som riskerar att hamna i läs- och skrivsvårigheter (Myndigheten för skolutveckling, 

2007). Williams (2001) framhåller att miljön runt barnen, det fysiska rummet bör utformas så 
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att barnen uppmuntras till att lära av varandra och ta del av varandras lärande. Detta kan 

uppnås genom ett tillåtande klimat och ett för barnen stimulerande upplägg av arbete. 

3.8  Stödjande arbete för barn i läs- och skrivsvårigheter 

Specialpedagogiskt stöd 

Barn i behov särskilt stöd har rätt att få det stöd de behöver, det vill säga det 

specialpedagogiska stödet ska vara individanpassat (Skolverket, 2011a). Det kan vara 

effektivt att vid behov organisera undervisningen så att en elev får egentid med en lärare, ”en 

till en undervisning” (Myrberg & Lange, 2006). Groth (2007) framhåller i sin avhandling att 

eleverna kan få en sämre självbild och att det kan ha en negativ inverkan på deras motivation, 

att det går iväg ensam till en speciallärare. Ziolkowska (2007) framhåller diskussionen kring 

att barnen ska få sitt specialpedagogiska stöd enskilt utanför klassrummet eller i klassrummet 

och vill istället fokusera på hur det specialpedagogiska arbetet utförs, inte på var det utförs. 

En annan stödjande åtgärd som kan ge bättre förutsättningar för barn i läs- och 

skrivsvårigheter, är att minska storleken på barngrupperna i skolan (Myndigheten för 

skolutveckling, 2007).  

 

Tidiga insatser  

Inom specialpedagogiskforskning idag talas det ofta om att förebygga att barn hamnar i läs- 

och skrivsvårigheter genom att skolan tidigt gör insatser (Myndigheten för skolutveckling, 

2007; Ziolkowska, 2007) i form av att försöka utveckla barnens fonologiska medvetenhet 

(Myndigheten för skolutveckling, 2007). Många forskare betonar vikten av att elever som 

stöter på svårigheter i sin läs- och skrivutveckling ska få specialpedagogiskt stöd tidigt 

(Carlström, 2010; Föhrer & Magnusson, 2003; Myrberg & Lange, 2006; Ziolkowska, 2007). 

Tidiga specialpedagogiska insatser är ofta verkningsfulla (Myrberg, 2007). Att identifiering 

av läs- och skrivsvårigheter idag sker först i skolår tre, är för sent. Specialpedagogiskt stöd till 

dessa bör ges redan från och med skolår ett (Myrberg, 2007; Ziolkowska, 2007). Det är viktigt 

att pedagoger i skolan inte intar en ”vi väntar och ser vad som händer”- attityd, eller att man 

tänker att problemen försvinner med tiden (Myndigheten för skolutveckling, 2007; 

Ziolkowska, 2007), denna attityd är sällan framgångsrik (Ziolkowska, 2007).  

Tidiga insatser och kvalitet på undervisningen är nyckeln till att möjliggöra att fler elever 

lyckas i sin läs- och skrivutveckling (Ziolkowska, 2007, s. 76, fri översättning). 
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Intensivperioder  

Elever får ibland intensivträning för att de snabbt ska komma igång med sin läsinlärning 

(Dahlin, 2006; Myrberg, 2007; Torgesen, 2005). Denna intensiva lästräning sker i olika 

varianter och har olika benämningar, till exempel att träningen sker i projektform (Myrberg & 

Lange, 2006), eller i form av TIL - tidig intensiv lästräning (Dahlin, 2006). TIL är ett 

lästräningsprogram som pågår under 12 veckor, med 30 min enskild träning med en lärare 

varje dag, samt daglig hemläxa (Ibid). En del forskning påvisar att specialpedagogiskt stöd i 

mindre doser som är utspridda över en längre tid, inte ger en lika tydlig positiv effekt för barn 

i läs- och skrivsvårigheter (Myrberg, 2007). För att hjälpa dessa barn krävs både intensitet och 

kvalitet i det specialpedagogiska stödet (Myrberg, 2001; Myrberg, 2007). 

 

Specialpedagogisk personal 

I kriterierna för att få en specialpedagog- eller speciallärarexamen ska studenten kunna: 

kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete och i 

arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer (UFB 3 2008/09, s. 153). 

Speciallärarnas och specialpedagogernas utbildningar har ändrats genom åren och därför 

saknar vissa utökad kunskap om läs- och skrivsvårigheter (Skolinspektionens rapport 2011:8). 

Ökad kompetensutveckling inom området behövs också för lärare, för att de ska klara av att 

möta barn i läs- och skrivsvårigheter både i skolans tidiga och senare år. Det finns också ett 

behov av att få kunskap om hur man i undervisningen kan använda sig av alternativa verktyg 

(Ibid.). Att lärare har en hög kompetens är det mest betydelsefulla inom pedagogiken för att 

barnen ska lyckas utveckla sin läs- och skrivförmåga, (Myndigheten för skolutveckling, 2007; 

Myrberg & Lange, 2006) och för att förhindra uppkomsten av läs- och skrivsvårigheter 

(Myrberg & Lange, 2006). Ofta är det läraren som upptäcker och stödjer elever i läs- och 

skrivsvårigheter, men ibland behöver lärarna och eleverna stöd och hjälp från speciallärare 

och specialpedagoger (Myndigheten för skolutveckling, 2007). Specialpedagogiskt stöd bör 

ges av kvalificerade läsinlärningsspecialister och ge ett kvalitativt annorlunda tillskott utöver 

den reguljära undervisningen (Myrberg, 2001, s.57). Samma undervisning en gång till för 

eleven, ger inte ett bättre resultat i längden (Ziolkowska, 2007). Det är också betydelsefullt att 

stödet till eleverna i dess läs- och skrivutveckling sker i samarbete med föräldrarna (Myrberg 

& Lange, 2006). 
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4. Metod  

4.1 Metodval 

Den här studien har en kvalitativ ansats och intervju som metod. Intervju räknas till en av de 

mest frekventa metoderna inom det kvalitativa perspektivet (Backman, 2008). En 

grundläggande regel är att studiens syfte skall styra metodvalet (Berge & Hult, 1999; 

Eliasson-Lappalainen, 1995). Föreliggande studie syftar till att belysa några verksamma 

pedagogers beskrivningar av hur de arbetar i förskoleklassen och skolår ett för att upptäcka, 

förebygga och stödja barn i läs- och skrivsvårigheter. Detta är inte en jämförande studie utan 

den är inspirerad av det fenomenologiska perspektivet, det vill säga där syftet är att belysa 

olika sätt att uppfatta fenomen (Forsmark, 2009). I denna studie åskådliggörs lärares 

beskrivningar av olika sätt att arbeta med elever i läs- och skrivsvårigheter. Fenomenologin 

fångar uppmärksamheten kring att tydliggöra det som blir synligt, men också på vilket sätt det 

blir synligt, där den som intervjuar bör vara mottaglig för respondentens upplevelser (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Tonvikten ligger på behovet att uppfatta saker och ting ur den sociala 

aktörens synvinkel (Bryman, 2002). 

 

Om man vill ta reda på något om verkligheten, då bör man observera den (Backman, 2008). 

För att studera hur människor gör är observationer att föredra (Berge & Hult, 1999). 

Intervjuer kan vara en passande metod om man vill skaffa sig kunskap om olika uppfattningar 

som människor har om en viss sak. Om studiens syfte är att fånga upp många människors 

uppfattningar är enkäter att föredra som metod (Ibid). En fördel med att använda sig av 

intervjuer är dess flexibilitet (Bell, 2006). Nackdelen med intervjuer är att de är tidskrävande 

att utföra (Ibid; Berge & Hult, 1999). Det tar längre tid att administrera intervjuer än enkäter, 

men vid en intervju har man möjlighet att ställa följdfrågor till respondenten. Det är en 

tidsödande process att skriva ut intervjuerna (Bryman, 2002). Denna studie syftar till att 

beskriva pedagogernas arbetssätt och upplevelser, därför föll det sig mest lämpligt att 

intervjua pedagoger och inte barn. En annan orsak till att inte intervjua barn, är att yngre barn 

kan ha svårt att sitta stilla en längre stund och koncentrera sig (Trost, 2010). 
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4.2 Intervjuer 

Utifrån studiens omfattning och den begränsade tiden för studien genomfördes sex intervjuer. 

Intervjuerna var semi-strukturerade och genomfördes utifrån en intervjuguide (Bryman, 2002; 

Trost, 2010) (se Bilaga 1). En intervjuguide är en strukturerad lista över de öppna frågor som 

ska användas i en semi-strukturerad intervju. Allmänt formulerade frågor är vanligt vid semi-

strukturerade intervjuer, där har intervjuaren till viss del möjlighet att ställa följdfrågor 

(Bryman, 2002). I intervjuguiden framgår det vilka ämnen och teman som är relevanta för 

studien (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuguiden består av 10 frågor som tagits fram 

utifrån studiens tre frågeställningar med ledorden att förebygga, upptäcka och stödja barn i 

läs- och skrivsvårigheter. Exempel på två frågor ur intervjuguiden är ”Hur 

identifierar/upptäcker du läs- och skrivsvårigheter hos ett barn?” och ”Hur arbetar 

specialläraren/specialpedagogen på er skola för att stödja barn i läs- och skrivsvårigheter?”. 

Utmärkande för en kvalitativ intervju är att de innehåller enkla och raka frågor (Trost, 2010).  

 

 

4.3 Undersökningsgrupper och urval 

Undersökningsgruppen för den här studien är sex pedagoger som arbetar på två olika 

kommunala grundskolor (f-6) i en mindre kommun i Mellansverige. Anledningen till valet av 

undersökningsgrupp, är att dessa fanns lättillgängliga inom ett lämpligt geografiskt avstånd. 

Det vill säga ett bekvämlighetsurval (Trost, 2010), vilket räknas till ett icke-sannolikhetsurval 

(Bryman, 2002). Ett sannolikhetsurval är ett stickprov framtaget genom en slumpmässig 

urvalsprocess (Ibid). Urvalet som gjorde att det blev just dessa pedagoger som intervjuades, 

beror på att deras rektorer rekommenderade dem och att de var villiga att bli intervjuade. De 

sex lärare som intervjuades valdes ut ur tre olika yrkeskategorier, specialpedagoger/ 

speciallärare, grundskollärare som arbetade i skolår ett och förskollärare som arbetade i 

förskoleklassen. Utbildningen varierade något mellan lärarna. På skola 1 arbetade en utbildad 

specialpedagog med lärarutbildning i grunden, på skola 2 arbetade en utbildad lärare med en 

magisterexamen i specialpedagogik, hon är anställd som specialpedagog. På skola 1 arbetade 

en lågstadielärare med utbildning för skolår ett till tre och på skola 2 arbetade en 

lågstadielärare med likartad utbildning. På skola 1 arbetade en förskollärare med adekvat 
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utbildning och på skola 2 arbetade en relativt nyexaminerad lärare som var utbildad till 

förskollärare och lärare i grundskolans tidigare år.    

 

Intervjufrågorna utformades utifrån studiens tre frågeställningar. Därefter kontaktades fyra 

rektorer på fyra olika kommunala grundskolor via telefon eller e-post och tillfrågades om 

huruvida det var möjligt och lämpligt att genomföra intervjuer med ett par pedagoger på deras 

respektive skolor. En rektor svarade inte på e-posten, en rektor hade ingen anställd 

speciallärare eller specialpedagog på skolan. Två rektorer återstod och dessa två var positiva 

till att medverka i studien. Min önskan var att få intervjua en specialpedagog eller 

speciallärare, en grundskollärare som undervisar i skolår ett och en förskollärare som arbetar i 

förskoleklassen på varje skola. Det vill säga tre pedagoger ur tre olika yrkeskategorier från 

varje skola. Rektorerna hjälpte mig med e-post adresser och telefonnummer till de pedagoger 

på skolorna som de rekommenderat. Några pedagoger kontaktades både via e-post och 

telefon, andra endast via e-post. Totalt kontaktades 11 pedagoger på de två olika skolorna. 

Urvalet, respondenterna i studien blev den pedagog ur varje yrkeskategori på varje skola som 

först svarade på e-post och i telefonen och ville medverka i studien. Det var endast dessa sex 

pedagoger som svarade på min förfrågan, därför kan man anta att de övriga inte var 

intresserade av att bli intervjuade.  

 

4.4 Genomförandet  

Efter att ha varit i kontakt med respondenterna via telefon och e-post och de tackat ja till att 

delta, skickades ett missivbrev (Bilaga 2) till dem via e-post, där bland annat de etiska 

forskningsprinciperna ingick. Innan första intervjutillfället genomfördes en pilotstudie, en 

provintervju med en grundskollärare för att kontrollera att intervjufrågorna hade en passande 

formulering. Två av intervjufrågorna omformulerades något till den slutgiltiga intervjuguiden.  

 

Alla respondenter tillfrågades om de godkände att spela in intervjun (det vill säga med 

ljudupptagning). En av specialpedagogerna ville inte att intervjun skulle spelas in. Om en 

människa inte vill bli inspelad ska man acceptera det (Bryman, 2002; Trost, 2010). Hon 

upplevde att detta skulle påverka henne under intervjun på ett negativt sätt. Därför fördes 

istället noggranna anteckningar under intervjun, vilka renskrevs direkt efter intervjutillfället. 

Dessa anteckningar e-postades sedan till respondenten och hon blev ombedd att läsa igenom 
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dem för att se om innehållet stämde överens med det hon sagt. Efter att respondenten läst 

igenom den nedskrivna intervjun, hade hon tre meningar som hon själv förtydligade med ett 

par ord. Detta var en liten korrigering och dessa ändringar påverkade inte innehållet i stort och 

det var inte någon av dessa meningar som varit aktuella att senare citera i resultatdelen. De 

resterande fem respondenterna godkände att intervjuerna spelades in. Dessa intervjuer 

spelades in med ljudupptagning både med hjälp av en mobiltelefon och en digitalkamera, om 

någon av dessa skulle sluta fungera under intervjuns gång. Dessa ljudupptagningar 

transkriberades sedan så snabbt det var möjligt efter intervjutillfället, det vill säga de bandade 

intervjuerna skrevs ut till en skriftlig text (Kvale & Brinkmann, 2009). I resultatet redovisas 

intervjuerna och citat ur dessa, omskrivet från talspråk till skriftspråk där det funnits behov av 

det. Att direkt citera en respondents talspråk, skulle kunna upplevas kränkande (Trost, 2010). 

Vårt talade språk kan betraktas som ett annat språk än det språk vi använder när vi skriver 

(Ibid.). I ett lingvistiskt perspektiv är utskriften en översättning från ett muntligt till ett 

skriftligt språk (Kvale & Brinkmann, 2009, s.193). Bryman (2002) framhåller att det inte är 

en helt oproblematiskt att överföra talspråk till skriftspråk. 

 

Varje respondent fick själv önska tid och plats för intervjun. Det är betydelsefullt att den som 

blir intervjuad känner sig trygg i den miljö där intervjun utförs (Trost, 2010). Intervjuerna 

genomfördes från tidig måndag morgon till sen onsdag eftermiddag under två veckor. 

Samtliga respondenter valde att intervjun skulle infalla under deras planeringstid på skolan. 

På skola 1 genomfördes alla tre intervjuer i ett konferensrum i en soffa, under en skön och 

avslappnad stämning. På skola 2 valde två av respondenterna att bli intervjuade i sina 

respektive arbetsrum vid skoldagens slut, då lokalerna stod tomma utan elever. Förskolläraren 

på skola 2 valde att intervjun skulle äga rum i ett större konferensrum. 

 

Samtliga intervjuer utgick ifrån intervjuguiden men olika följdfrågor ställdes under samtalets 

gång till exempel vid oklarheter och okunskap från intervjuarens sida. Därför kunde 

intervjuguiderna efter intervjun se annorlunda ut när följdfrågorna skrivits ut. Längden på 

intervjuerna varierade en del. Det är vanligt att kvalitativa intervjuer varierar till stor del i hur 

lång tid de tar (Bryman, 2002). Den intervjun som inte spelades in tog närmare 50 min, medan 

fyra av de inspelade intervjuerna tog mellan 40 och 45 min vardera. Den första inspelade 

intervjun tog endast 20 min, vilket är avsevärt kortade tid än de övriga intervjuerna. En orsak 

till detta kan vara att den här respondenten tidigare varit med i liknande studier. Därför blev 
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intervjun väldigt fokuserad kring frågorna och hon svarade specifikt på dem och delgav inte 

så många detaljer runtomkring. 

 

Bearbetning och analysering av det insamlade materialet 

I den här studien analyserades och tematiserades de utskrivna intervjuerna utifrån studiens tre 

huvudfrågeställningar med ledorden hur pedagogerna arbetar med att upptäcka, förebygga 

och stödja barn i läs- och skrivsvårigheter. Först delades intervjumaterialet upp i tre delar 

utifrån frågeställningarna med ledorden upptäcka, förebygga och stödja. Under varje ledord 

växte det sedan fram tre till fyra olika teman eller kategorier, genom respondenternas 

uppfattningar och beskrivningar av de tre ovan nämnda ledorden. Kategorierna utkristalliseras 

under analysens gång (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Trovärdighet och tillförlitlighet  

Inom kvalitativa studier används begreppen trovärdighet och tillförlitlighet som kriterier för 

bedömning (Bryman, 2002). Denna studie bygger på trovärdighet och tillförlitlighet, men kan 

inte säga så mycket eftersom det är så få respondenter som blivit intervjuade. Enligt Bryman 

(2002)  ingår tillförlitligheten inom trovärdigheten som en av fyra delkriterier. Trovärdigheten 

ryms som en aspekt inom tillförlitligheten. Dessa begrepp hör därmed ihop. Trovärdigheten i 

en beskrivning avgörs i hur godtagbar den är i betraktarens ögon (Ibid.). 

 

Metoderna i sig är neutrala (Bryman, 2002), därför är det svårt att som intervjuare vara helt 

objektiv och inte ställa frågor som av respondenten kan uppfattas som ledande eller styrande 

frågor. För att öka studiens tillförlitlighet, utfördes först en provintervju för att 

intervjufrågorna skulle ha en passande formulering. Omedvetet kan ledande frågor ge en 

ofrivillig inverkan på intervjusvaren (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

 

4.5 Etiska aspekter 

I missivbrevet till pedagogerna gavs information om de fyra forskningsetiska principerna 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). För att 
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informations- och samtyckeskraven skulle uppfyllas informerades respondenterna om syftet 

med studien och att deltagandet är frivilligt och att de själva när som helst under arbetets gång 

hade möjlighet att avbryta sitt deltagande. 

 

Konfidentialitetskravet, innebär att alla inom studien insamlade uppgifter om personer och 

platser ska vara omöjliga för utomstående att komma åt (Ibid.). Med anonymitet menas enkelt 

att man inte vet namnet… på den intervjuade (Trost, 2010, s.61). Därför används fiktiva namn 

på personer och platser när resultatet i arbetet redovisas. Förvaring av de inspelade 

intervjuerna bör vara en säker plats och när ljudupptagningarna inte behövs längre ska de 

raderas (Kvale & Brinkmann, 2009). Ljudupptagningarna för den här studien raderades därför 

från mobiltelefon och digitalkamera när de blivit transkriberade. 

 

Nyttjandekravet betyder att alla uppgifter om enskilda personer, endast får användas som 

underlag till föreliggande studie. Därför kommer det insamlade materialet till studien att 

förstöras direkt efter studiens avslutande. Det finns inga studier som är så viktiga att man ska 

rucka på de etiska principerna för att få rapportera sina upptäckter (Trost, 2010). I denna 

studie belyses därför inga detaljer som kan avslöja dess uppkomst.  
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5. Resultat och tolkning 

Syftet med den föreliggande studien är att belysa hur sex verksamma pedagoger beskriver hur 

de arbetar för att upptäcka, förebygga och stödja barn i läs- och skrivsvårigheter i 

förskoleklassen och skolår ett. Utifrån studiens frågeställningar har följande teman växt fram. 

Dessa har strukturerats under tre huvudrubriker: upptäckande arbete, att förebygga läs- och 

skrivsvårigheter och att stödja barn i läs- och skrivsvårigheter. 

Presentation av respondenterna 

Skola 1: 

Malin blev färdig lågstadielärare i början av 1970-talet och har arbetat som lärare sedan dess, 

främst inom skolår 1-3. Hon har arbetat i många år på den skola hon arbetar idag. Moa är 

förskollärare sedan början av 1970-talet och har efter några år i förskolan arbetat med 

sexåringar sedan dess. Hon har arbetat i många år på den skola hon arbetar idag. Mia är 

utbildad mellanstadielärare sedan början av 1980-talet och har gått kortare kurser i läs- och 

skrivinlärning. Efter ett par år som klasslärare påbörjade hon specialpedagogutbildningen i 

mitten av 1990-talet. Hon har arbetat i många år på den skola hon arbetar idag.  

Skola 2: 

Siv gick ut sin lågstadielärarutbildning i slutet av 1970-talet och har arbetat som lärare sedan 

dess och varit 1-3 lärare i många år på den skola hon arbetar idag. Sara har nyss börjat arbeta 

på den här skolan som förskollärare. Hon är ganska nyutbildad till förskollärare och lärare i 

grundskolans tidigare år. Hon har tidigare arbetat ett par år på en annan förskola. Stina är 

utbildad lärare och har sedan kompletterat sin utbildning med svenska och matte för lärare i 

grundskolan. Därefter tog hon en magisterexamen i specialpedagogik och blev sedan anställd 

som specialpedagog på den skola hon arbetar idag. 

Gemensamt för fem av sex respondenter är att de (för den här studien) har en adekvat 

utbildning i läs- och skrivinlärning. Studiens intervjuer utfördes i slutet av september och 

under första veckan i oktober, det vill säga i början av terminen. Nästan alla intervjuade 

pedagoger hade endast arbetat med dessa ”nya” barn och barngrupper under sex till åtta 

veckor. 



24 

 

5.1 Upptäckande arbete 

Efter att ha läst pedagogernas beskrivningar av dess upptäckande arbete av barn i läs- och 

skrivsvårigheter utkristalliserade sig tre teman: kännetecken att uppmärksamma, olika 

överlämnanden mellan verksamheterna och samverkan, samt kartläggningar och kontroller. 

 

Kännetecken att uppmärksamma hos eleverna 

En av respondenterna framhäver att en stor del av förskoleklassens arbete går ut på att 

upptäcka barn i svårigheter av olika slag. Alla respondenter framhåller att man i skolan och 

förskoleklassen upptäcker om barn är i läs- och skrivsvårigheter och om det finns en risk att 

de kommer att hamna i svårigheter. Pedagogerna beskriver att upptäckandet av eventuella 

svårigheter med att läsa och skriva kännetecknas av: osäkerhet från eleverna, att de läser fel 

det vill säga läser ord och bokstäver i fel ordning, att de feltolkar orden och att de inte förstår 

vad de läser, eller att de under en längre tid läser i fel läsriktning.  

 

När man upptäcker läs- och skrivsvårigheter så märker man ju att läsningen inte fungerar… att 

de inte lär sig läsa och att utvecklingen inte går framåt (Siv). 

 

Sara beskriver noggrant vilka kännetecken som hon anser indikerar på att barnet är i, eller att 

det finns en risk för att de hamnar i läs- och skrivsvårigheter. Hon uppmärksammar om barnet 

ser bra, hör bra, hur barnet talar, hur finmotoriken i handen fungerar när barnet håller i 

pennan. Hon påpekar också att minnet kan vara en tidig indikation, till exempel om barnet kan 

komma ihåg en instruktion när de sitter i samlingen tills de sitter vid bordet och ska börja 

arbeta.  

 

Det är noggrannheten och kontakten med själva eleven, så fort jag upptäcker att det är någon 

som är osäker, så måste man ta tag i den biten på en gång (Sara). 

 

Överlämnanden och samverkan 

Fyra av sex respondenter betonar vikten av överlämnade mellan de olika barngrupperna (från 

förskolan till förskoleklass och från förskoleklass till skolår ett) i arbetet med att upptäcka 

barn i läs- och skrivsvårigheter. Det vill säga att den pedagog som får en ny barngrupp också 

vid ett överlämnande samtal får information om vilka elever som de behöver hålla ett extra 

öga på i fråga om läs- och skrivinlärningen. En av lärarna lyfter i det här sammanhanget också 

att de i samverkan med barnens föräldrar upptäcker barn i svårigheter, samt under 
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halvklasslektionerna som genomförs med hjälp av skolans samverkanspersonal (det vill säga 

en extra pedagog i klassen som också arbetar på fritids).  

 

Båda förskollärarna påpekar att det i förskoleklassen inte finns några krav eller förväntningar 

på barnen. En av förskollärarna lyfter i det här sammanhanget att det inte finns några mål för 

förskoleklassen. 

 

 ..det är just risken man ska hitta, så att man till läraren som tar över har ”ringat in risken” och 

berättar vad jag har sett (Sara).  

 

Det finns inga förväntningar på att de ska kunna läsa, det enda vi ska göra är att väcka lusten 

(Moa). 

 

Stina (en av specialpedagogerna) framhåller att hon på skolan förutom de noggranna 

övergångarna, under vårterminen i förskoleklassen lärt känna eleverna vid ett par tillfällen, för 

att upptäcka eventuella svårigheter hos dem. 

 

När de börjar i årskurs ett så känner jag till vilka eleverna är och kan starta upp mitt arbete 

direkt (Stina).  

 

Kartläggning eller kontroller 

Alla pedagoger utom två nämner i sitt upptäckande arbete att det på lokalnivå (kommunen) 

har beslutats vilka tester och läromedel som ska användas i undervisningen i förskoleklassen 

och skolår ett, samt att de på skolorna arbetar med dessa. Det som beslutats i kommunen är att 

man i förskoleklassen ska kartlägga eleverna i september och maj i dess fonologiska 

medvetenhet, samt under vårterminen arbeta enligt Bornholmsmodellen. I skolår ett ska man i 

september använda sig av Fonolek och arbeta med God Läsutveckling under hela året, samt 

att de barn som är i behov av det ska arbeta med TIL under vårterminen. I det gemensamma 

dokumentet från kommunen framhålls att syftet med testerna är att inte försumma någon elev, 

att inte någon ”faller mellan stolarna”, utan att man upptäcker dem. Ovan nämnda pedagoger 

beskriver vid ett flertal tillfällen förskoleklassens arbete med Bornholmsmodellen med dess 

kartläggning (alla fyra pedagoger benämner dessa som tester), samt framhåller dess goda 

egenskaper. Ytterligare en av pedagogerna nämner förskoleklassens arbete under vårterminen 

enligt Bornholmsmodellen, utan att nämna några ”tester”. 

 

Bornholmsmodellen är så bra för man ser så tydligt vilka barn som inte har uppnått den här 

språkliga medvetenheten (Moa).  
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Det är ett sorts säkerhetsnät, ett skyddsnät, för att kolla av dem. Viktigt att inte stirra sig blind 

på ett enskilt test. På den här skolan upplevs dessa tester mer som en bekräftelse på det man 

redan känner till hos eleverna (Stina). 

 

Mia (en av specialpedagogerna) framhåller att man på skolan i samband med kartläggning 

följer och dokumenterar barnens utveckling i form av läs- och skrivutvecklingsscheman (LUS 

och SUS).  

 

Sammanfattning  

Alla respondenter är överens om att man i skolan och förskoleklassen upptäcker om barn är i 

läs- och skrivsvårigheter. Alla pedagoger utom två framhåller vikten av ett bra överlämnade 

mellan olika barngrupper som en avgörande faktor för att upptäcka barn i läs- och 

skrivsvårigheter. Nästan alla pedagoger nämner Bornholmsmodellen och tillhörande 

kartläggningsmaterial i sitt upptäckande arbete. 

 

 

5.2 Att förebygga läs- och skrivsvårigheter 

Pedagogernas beskrivningar av det förebyggande arbete för att förhindra att barnen hamnar i 

läs- och skrivsvårigheter, mynnade ut i fyra teman: Arbetet i förskoleklassen, arbetet i skolår 

ett, enligt dessa lärare betydande faktorer för läs- och skrivinlärning och hur organisation och 

miljö kan främja barnens läs- och skrivinlärning. 

 

I förskoleklassen 

Att upptäcka och förebygga det är ju mycket av förskoleklassens arbete… vi lägger grunden och 

basen (Moa). 

 

Mia (en specialpedagog) poängterar att det utvecklande arbete som hon gör är till stor del 

förebyggande arbete, där hon i nära samarbete med pedagogerna i skolan utvecklar metoder 

och arbetssätt. Hon har under senare år blivit mer involverad i arbetet i förskoleklassen, i form 

av ett förebyggande arbete, där hon vill ”lyfta” förskoleklassen. 

 

Det är en viktig pedagogisk tid (Mia). 
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När förskollärarna skulle beskriva sitt arbete med att förebygga att barnen hamnar i läs- och 

skrivsvårigheter, berättade de utförligt om sitt pedagogiska arbete i barngrupperna. Det fanns 

många gemensamma aktiviteter i deras beskrivningar. Till exempel att de arbetar med rim, 

bokstavslekar och ordlekar av olika slag, att de samtalar med barnen om ord, ljud och 

bokstäver dagligen. Att barnen skriver dagbok och skriver på datorn. Generellt fanns det 

många likheter i deras beskrivningar av sitt arbetssätt, men de betonade också olika detaljer i 

sitt arbete.   

 

Barnen har tystläsning varje dag innan lunch. De barn som kan läsa läser i små böcker, de andra 

barnen tittar i bilderböcker (Moa). 

 

Det som är jätteviktigt när vi håller på med bokstäverna är att barnen ska kunna ljuden och 

formen, alltså namnet och ljuden. Inte att de sitter och färglägger och kanske ritar någon bild 

med orm på o, och så vet de egentligen inte vilken bokstav de håller på med (Sara). 

 

Sara berättar att hon ofta arbetar efter teman och att det där ingår många olika lekar. 

 

Det är mycket högläsning först, sen gör vi sagorna på olika sätt, dramatiserar, har handdockor, 

sen i slutet av det temat får barnen själva tillsammans med mig ha gemensamt skrivande (Sara).  

 

Moa berättade att det i klassrummet bland annat finns ”läsbyråer” med en massa små saker i. 

Till exempel med ett ordkort med en bild på föremålet på baksidan, vilket gör materialet 

självrättande. En stor del av hennes material är egentillverkat.  

 
Jag tycker det är så trevligt med de här fina burkarna, med fina föremål och att man öppnar 

locket, det är spännande... Det är viktigt att markera att ingen får störa mig när jag jobbar… 

Ingen får prata med mig när jag jobbar… Ingen får röra i deras grejer, när man jobbar då är man 

ifred (Moa). 

 

 

Eftersom fem av sex pedagoger har lyft Bornholmsmodellen som en del av arbetet med 

barnens läs- och skrivinlärning följer några exempel från pedagogernas beskrivningar och 

erfarenheter av materialet. 

 

Sara nämnde endast vid ett tillfälle att hon i förskoleklassen kommer att använda sig av 

Bornholmsmodellen under ett antal veckor på vårterminen 15-20 min/dag, där man följer ett 

färdigt program. De andra fyra pedagogernas beskrivningar av Bornholmsmodellen var mer 

detaljerad och de hade synnerligen goda erfarenheter av materialet. 
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Bornholmsmodellen… det är grunden basen och det har jag i mitt huvud hela tiden (Moa). 

 

Bornholmsmodellen hjälper säkert många på traven som skulle, om man inte hade arbetat med 

Bornholmsmodellen hade fallit igenom. Det är otroligt bra att man gör Bornholmsmodellen i 

förskoleklass (Malin). 

 

Att enligt Bornholmsmodellen öva på fonologiskt medvetenhet, att lyssna på ord, rimma, dela 

upp ord i sina ljud osv... Detta är förebyggande (Mia). 

 

I skolår ett 

Mia (specialpedagogen) anordnar studiecirklar för personalen i ”God läsutveckling”, vilken 

hon anser är både förebyggande och upptäckande av läs- och skrivsvårigheter. Hon är den 

enda av respondenterna som nämner det här materialet. 

 

Alla lärare arbetar till stor del med detta, i alla fall mer eller mindre… i år ett arbetar man 

konsekvent med denna och även ”God skrivutveckling”… Alla berörda pedagoger på skolan ska 

vara familjära med dessa modeller (Mia).  

 

Malin och Siv beskriver sitt arbete med läs- och skrivinlärning i skolår ett och lyfter olika 

aktiviteter som kan vara förebyggande för att elever inte ska hamna i läs- och 

skrivsvårigheter. Beskrivningen av läsläxorna var identiska. Båda lärarna har under de senaste 

åren använt sig av läseböckerna Ola, Elsa och Leo (Läs med oss) till barnens läsläxor och de 

är synnerligen nöjda med dessa. Läseböckernas tre nivåer erbjuder inte en helt individuellt 

anpassad läsläxa för barnen men nästan, anser båda lärarna. Läxan innebär att barnen ska läsa 

varje dag, samma text tre gånger och att föräldrarna ska fylla i ett läskort hur läsningen 

fungerat. I skolan får varje elev enskilt läsa upp läxan högt för fröken. 

 

Jag har alltid haft läsläxor i riktiga språkläror, riktiga läseböcker. Till exempel Ola, Elsa och 

Leo, dessa följer och stimulerar bokstavinlärningen. De är nivågrupperade (Malin). 

Jag känner att det här förebygger att man hamnar i läs- och skrivsvårigheter, för jag märker ju 

direkt om inte läxan går att läsa och föräldrarna märker ju det också (Siv).  

 

I år provar Siv ”Förstagluttarna” i tre olika nivåer för första gången, hon hade bara arbetat i ett 

par veckor med dessa eftersom hon blev intervjuad i september, men var nöjd hittills. Hon 

framhåller sina noggranna bokstavsgenomgångar som ett förebyggande arbete där hon arbetar 

med ljudanalys, skriver bokstäverna i luften och på papper, föreställer saker, formar kroppen 

till en bokstav och så vidare. Siv lyfter vikten av att göra arbetet roligt för barnen. 

Malin poängterar att hon tidigt i skolår ett arbetar med ord och meningar. Utifrån att det är 

viktigt att få med skrivandet hela tiden. 
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Läsandet och skrivandet är inte separata bitar utan de hör ihop. Jag anser att alla barn kan lära 

sig läsa och skriva, det är inte några konstigheter (Malin).  

 

Betydande faktorer för läs- och skrivinlärning  

Mia framhåller att vuxna ska vara läsande förebilder för barnen. Hon framhåller också att 

föräldrar till barn i förskoleklassen behöver stöd från skolan till att bli läsande och skrivande 

vuxna förebilder. Sara försöker själv att vara en förebild och skriver nästan alltid allt. Till 

exempel skriver hon upp sina egna kom ihåg på whiteboardtavlan.  

 

I de yngre åldrarna där ”nya” föräldrar ska skolas in, behöver föräldrarna uppmuntras att läsa för 

sina barn. Att fostra föräldrarna att vara läsande och skrivande vuxna förebilder (Mia). 

 

Jag brukar tänka mig själv som en förebild, jag skriver alltid allt, nästan (Sara). 

 

Mia poängterar att hennes förhållningssätt till läsinlärningen inte handlar om att invänta 

barnens mognad. Hon vill hjälpa mognaden fram, hjälpa dem att hitta mognaden och 

påskynda barnen genom att testa dem och att ställa lite högre krav än i förskoleklassen. 

Alla pedagoger utom en lyfter i sitt förhållningssätt att barnen behöver få uppleva att 

läsinlärningen är lustfylld och rolig. Till exempel genom att erbjuda barnen nya och roliga 

böcker. Två pedagoger understryker också uppmuntran från vuxna som en betydelsefull 

ingrediens, dels genom ständig ”peppning”, men även genom att få guldstjärnor i böckerna. 

Hälften av pedagogerna framhåller att barnen behöver lagom utmaningar för att utvecklas, 

inte för lätta och inte för svåra. 

 

Organisation och miljö som främjar barnens läs- och skrivinlärning 

Hälften av pedagogerna framhåller mindre barngrupper som en del av sitt förebyggande 

arbete för att barnen inte ska hamna i läs- och skrivsvårigheter. På skolorna ser 

organisationerna olika ut.  

På skola 1 har man enligt Malin prioriterat att ha mindre klasser i skolår 1 till 3, med 14 – 17 

elever per klass. Detta för att hinna se alla elever. Man har dessutom förlängt elevernas 

skolvecka med 160 min, därför att barnen i ettan är så vetgiriga och det vill man ta till vara på. 

 

Vi har små klasser, vilket är väldigt viktigt i 1-3:an, 14-17 elever per klass, under tjugo elever. I 

för stora klasser hinner man inte se alla barnen på samma sätt (Malin). 
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På skola 2 har man mindre barngrupper redan i förskoleklassen, i Saras klass går det idag 14 

barn, vilket hon tycker är en optimalgrupp storlek. 

 

…man kan ge alla barn något hela tiden (Sara). 

 

På skola 2 går det i skolår ett 22 elever i Sivs klass. För att kunna få tid att hjälpa alla barn 

arbetar de på den här skolan ofta i halvklass, både på för- och eftermiddagar.  

 

Det är superviktigt att man har halvklass... Morgontimman är ju guld värd. Då har jag elva barn 

(Siv). 

 

Tre av pedagogerna lyfter den språkstimulerande miljön runt barnen som ett förebyggande 

arbete. Gemensamt är att de vill skapa en miljö som fångar barnens lust och intresse för att 

läsa, till exempel genom att sjunga, läsa verser och att läsa högt för barnen.  

 

Sara understryker också det fysiska rummets betydelse, det vill säga att klassrumsmiljön är 

betydelsefull.  

 

Det ska vara enhetligt, trivsamt, det ska vara bokstäver och siffror överallt. Det ska vara bilder 

och under bilden ska det stå ett ord (Sara). 

 

Moa lyfter i det här sammanhanget Vygotskijs tanke om den närmste utvecklingszonen, att 

barnen behöver ha varandra runtomkring sig för att lära av varandra. Att inte dela in barnen i 

nivågrupperade grupper, utan att de kan stimulera varandra när de är tillsammans. 

 

Tänk på Vygotskij, man lär sig faktiskt av de som är duktigare (Moa). 

 

Sammanfattning  

Båda förskollärarna i förskoleklassen är överens om att det mesta av deras pedagogiska arbete 

är förebyggande av läs- och skrivsvårigheter. I skolår ett är lärarna överens om att noggranna 

läsläxor, gärna i riktiga läsläror är en betydande del av ett förebyggande arbete för barn i läs- 

och skrivsvårigheter. Andra betydande faktorer för barnens läs- och skrivinlärning kan vara 

att ha vuxna läsande förebilder runt omkring sig och att barnen får arbeta i mindre 

barngrupper i en lustfylld språkstimulerande miljö. 
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5.3 Att stödja barn i läs- och skrivsvårigheter 

De sex intervjuerna visade att pedagogerna poängterade olika sätt att stödja elever i läs- och 

skrivsvårigheter, deras uppfattningar om vem som skulle arbeta stödjande med barnen 

varierade också. Att hitta gemensamma teman blev därför en utmaning, men resulterade i 

dessa fyra teman: Planering och struktur av det stödjande arbetet, att arbeta stödjande för varje 

individ, att arbeta med intensiv lästräning och vilka pedagoger som ger eleverna 

specialpedagogiskt stöd. 

 

Planering och upplägg av stödjande arbete för elever i läs- och skrivsvårigheter 

Båda specialpedagogerna beskriver att de i sitt stödjande arbete redan i förskoleklassen har 

träffat eleverna och därför vid behov kan ge en till en undervisning, med främst fonologisk 

träning för eleverna i skolår ett. Mia och Stina har positiva erfarenheter av att öva fonologisk 

medvetenhet med barnen. Mia beskriver sitt arbete som en ”kompakt Bornholmsmodell” och 

anser att detta är stödjande för eleverna. En stor del av hennes stödjande arbete handlar om att 

samtala med lärarna om olika elever, speciellt i början av terminen. 

 

Jag har varit i förskoleklassen och träffat de här barnen, när de börjar i årskurs ett känner jag till 

vilka eleverna är och kan starta upp mitt arbete direkt (Stina). 

 

Siv gav en mer detaljerad beskrivning av Stinas (specialpedagogens) stödjande arbete, än vad 

hon själv gjorde. I den beskrivningen fick barnen hos specialpedagogen en fördjupning av det 

som de redan hade fått i klassrummet. Hon arbetar på olika sätt, bland annat arbetade de med 

ordbilder och samlade dessa i olika ”berg”. 

 

Hon har ordbilderna i små berg, tar tre ordbilder som de har gått igenom i klassrummet, dessa 

tre ordbilder bildar ett lågt berg som heter något, när man har klarat det här berget får man 

bestiga nästa berg som heter något annat och innehåller 5 ordbilder. De får då ta hem och läsa 

orden och bygga på med ordbilder och jobba med bokstäver (Siv).  

 

Moa (förskollärare) beskriver att fem barn under förra läsåret arbetade i en liten grupp en 

kvart om dagen tillsammans med en annan lärare under en period i förskoleklassen för att 

repetera till exempel rimord. Detta var enligt henne stödjande arbete. 
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Hälften av pedagogerna framhåller i sitt stödjande arbete med elever i läs- och 

skrivsvårigheter, att de hela tiden stödjer barnet i sitt arbete genom att uppmuntra dem ofta. 

Mindre barngrupper är en betydelsefull ingrediens i det stödjande arbetet. 

 

Det är jätteviktigt att inte klanka på dem utan att hela tiden tala om att det de kan är bra på något 

sätt… I halvklass har jag den tiden att uppmärksamma och peppa tycker jag, på det sättet tror 

jag att man stödjer dem helt enkelt (Siv). 

 

Återigen små klasser och att jag följer upp deras arbete mycket tydligt (Malin). 

 

Siv poängterar att hon i sitt stödjande arbete anser att det är betydelsefullt att hitta 

motiverande böcker för eleverna, samt att det är viktigt att föräldrarna förstår att läsningen är 

viktig och att de också uppmuntrar barnen i sin läsning. 

 

Att arbeta stödjande för varje individ 

På både skola 1 och 2 får eleverna enligt de flesta av pedagogernas beskrivningar ”en till en 

undervisning” i ett enskilt rum tillsammans med specialpedagogen om de behöver det. 

 

Detta behövs för att vi enligt skollagen ”ska ge barnen den hjälp de behöver”(Mia). 

 

Siv nämner att det tidigare funnits tankar om att det skulle vara ”fult” att gå till 

specialpedagogen, men att det inte är så längre. Nu är det tvärt om, barnen vill verkligen följa 

med henne och när de väl är där brukar de säga att det är skönt att vara där. 

 

Det råder olika uppfattning mellan pedagogerna kring vad som egentligen är stödjande arbete 

för eleverna. En del pedagoger anser att det mesta av deras pedagogiska arbete i klassrummet 

är stödjande, andra ser stödet som något som endast specialpedagogen ger eleverna.   

 

Jag tänker att hela arbetet jag gör hela tiden är till för att stödja alla (Sara). 

 

Hälften av pedagogerna understryker barnen som individer i det stödjande arbetet. Att barnen 

är olika unika individer och att de lär sig på olika sätt och att det tar olika lång tid för dem att 

lära sig olika saker. 

 

…en del kan det direkt och en del barn behöver 20 ggr på sig för samma grej (Siv). 
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Jag försöker få in det här hos barnen att alla är olika, så ska alla känna det. Alla gör inte samma 

sak. Man tänker inte lika och man är inte samma person för ”den är redan upptagen av någon 

annan” (Sara). 

 

För det handlar ju inte bara om att tekniskt kunna läsa utan man måste ju kunna tycka att det är 

roligt och då är det ju viktigt att man läser texter som är på deras nivå, så att man inte gör det för 

svårt. Det får bli en liten utmaning, men inte för stor utmaning, för då knäcker man dem ju, då 

blir det för jobbigt för dem (Stina).    
 

Fyra av pedagogerna betonar att även det stödjande arbetet med eleverna måste vara roligt 

och lustfyllt för att barnen ska lära sig och utvecklas vidare. 

 

Genom att göra roliga saker, då brukar det fungera. Att uppmuntra dem och säga Bra! (Mia).  

 

Jag försöker att tänka att det ska vara kul. Allting ska vara kul, men allting är inte kul hela tiden, 

därför måste man bädda in det så att det ska bli lustfyllt (Sara).  

 

Intensiv lästräning 

På skola 2 beskrev Stina och Siv att det stödjande arbetet för barn i läs- och skrivsvårigheter 

ofta genomfördes under korta intensiva läsperioder. Stina (specialpedagogen) beskrev att 

dessa intensiva perioder pågick under några veckor, där man körde hårdträning med eleverna. 

Siv hänvisade till TIL, vilket är ett läromedel som förespråkar ett 12 veckors intensivt 

läsprogram. Båda upplevde att dessa intensiva läsperioder gav positivt resultat för barnens 

läsutveckling. Att eleverna övar i några veckor hos specialpedagogen och sedan tränar lagom 

mycket i klassrummet, innan en eventuellt ny intensiv läsperiod. 

 

Det är så lätt att man tröttar ut barnen, att man tränar för mycket så att de inte riktigt orkar om 

man kör intensivt hela tiden. Därför brukar jag köra i intensiva perioder där man tränar mycket. 

Och då känner de oftast att de går framåt själva och de kan tycka att det är kul, men när de har 

kört stenhårt och känt att det har hänt någonting så måste man låta dem vila lite på den platån ett 

tag och känna att vingarna kanske bär och sen får man köra igen i en ny intensivperiod lite 

senare (Stina). 

 

Stina testar gärna barnen före och efter dessa intensiva läsperioder för att både hon och eleven 

ska kunna se framstegen, detta understryker även Siv i sin beskrivning. Siv beskriver också att 

man först tar kontakt med föräldrarna och informerar dem om att det inte riktigt fungerar med 

läsningen för barnet och erbjuder dem att arbeta med TIL. Därefter träffas eleven och 

specialpedagogen fyra till fem gånger i veckan och läser ur samma bok varje dag. Den boken 

har eleven själv varit med och valt ut. 
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De (specialpedagogen och eleven) plockar ut meningar, ord ur meningarna, eleven ska sedan 

lägga ihop den rätt, skriva av den och så. Det blir lite annan träning med barnen än själva 

läsningen, hon jobbar med den texten då. Då är det meningen att de ska läsa samma text varje 

dag. Det ger effekt. Men de kanske också behöver en TIL period till. Jag har aldrig haft ett barn 

som inte har lärt sig läsa, utan det har gått med intensiv lästräning (Siv). 

 

Pedagoger som ger specialpedagogiskt stöd vid läs- och skrivsvårigheter 

I pedagogernas beskrivningar av vem som ger barnen extra stöd när de hamnat i läs- och 

skrivsvårigheter, beskrivs specialpedagogens arbete med eleverna av hälften av pedagogerna. 

En av dem är tydlig i sin uppfattning att det är speciallärarinsatsen, det vill säga arbetet med 

den enskilda eleven som är den mest betydelsefulla uppgiften hos specialläraren. 

 

Det är bra att vi har en speciallärare som barnen kan gå till. Inte en specialpedagog som bara 

sitter där som konsult och berättar hur man ska göra i klassrummet. Jag hinner ju inte gå in på 

varje detalj så som specialläraren gör, jag tycker att det är jätteviktigt att ha en speciallärare och 

inte en specialpedagog (Siv). 

 

En annan pedagog framhåller att hon ger barnen det stöd hon kan i klassrummet och att hon 

under sina många år inom yrket inte har haft så många elever som har gått till 

specialpedagogen för att få hjälp med läsningen.  

 

Stina som arbetar som specialpedagog på skola 2 arbetar till stor del med elever i behov av 

särskilt stöd, enskilt och i grupp i sitt arbetsrum och skriver vid behov alla åtgärdsprogram i 

samråd med klassläraren. Mia som är specialpedagog på skola 1 beskriver sitt stödjande 

arbete för elever i läs- och skrivsvårigheter utifrån tre begrepp utveckla, utreda och undervisa, 

där hon i angiven ordning arbetar främst med att utveckla personalen och minst med att 

undervisa eleverna. Hon träffar alla lärare minst en gång i månaden för handledning, detta kan 

vara en del av det stödjande arbete med eleverna. 

 

Jag är med i processen genom att samtala med lärarna och är med och hittar modeller för hur 

man kan arbeta med läs- och skrivsvaga elever. Hur man kan planera arbetet med den enskilda 

eleven, men också med gruppen... Jag har stor möjlighet att påverka (Mia). 

 

Moa framhåller i sin beskrivning av det stödjande arbetet att hon har en timma per termin  

tillsammans med specialläraren som är inplanerad för att prata om testerna som ska utföras i  
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förskoleklassen (här syftar man på kartläggningsmaterialet till Bornholmsmodellen). 

Testresultaten visar vilket stöd som barnen är i behov av. Hon framhåller att hon vid fler 

tillfällen kan träffa specialpedagogen om behovet finns. 

 

När det gäller läs och skriv kontaktar jag alltid specialpedagogen, hon är väldigt duktig på 

sådant (Moa).  

 

Malin beskriver att specialpedagogen dels arbetar med de barn som har större svårigheter, de 

kan komma till henne och läsa och så vidare. Men också att hon har den rollen att lärarna kan 

komma och prata med henne om hur de ska göra om de stöter på något problem, vilket hon 

tycker är bra. 

 

Det tycker jag är bra med ett stöd för lärarna, att man i ettan träffar specialpedagogen en till två 

gånger per läsår med arbetslaget… Och fler gånger enskilt samtal med henne vid behov, om jag 

stöter på problem. Då sitter man och pratar bara hon och jag om speciella elever, hur ska jag 

göra? … Hon har ju en annan form av utbildning än en vanlig speciallärare (Malin).  

 

En av pedagogerna ansåg att det inte ”låg på hennes lott” att arbeta stödjande för barn i läs- 

och skrivsvårigheter. 

 

Sammanfattning  

Att stödja barn i läs- och skrivsvårigheter bör enligt de flesta av pedagogerna ske genom att 

barnen får mer fonologisk träning och att arbeta med ordbilder hos specialpedagogen. Att 

ständigt uppmuntra barnen och att arbeta på ett lustfyllt och individanpassat sätt är också 

stödjande, samt att barnen i läs- och skrivsvårigheter får arbeta med läsning under intensiva 

perioder. Hälften av pedagogerna beskriver att det är specialpedagogerna som ger elever i läs- 

och skrivsvårigheter extra stöd, andra upplever att de själva kan ge det stödet själva till 

barnen.  
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Studiens syfte är att belysa hur några pedagoger beskriver sitt arbete för att upptäcka, 

förebygga och stödja barn i läs- och skrivsvårigheter. Under en intervju på mindre än en 

timma hinner man inte berätta allt, en respondent kanske inte heller kommer ihåg allt som de 

gör i sitt pedagogiska arbete. Det är därför endast en del av respondenternas arbete som 

presenteras i resultatet, det ger inte en helhetsbild av arbetet. I Bryman (2002) beskrivs att 

kvalitativa intervjuer ska syfta till att frambringa respondentens världsbild, i den här studien 

blir det en liten del av respondenternas världsbilder. I intervjufrågorna användes begreppen 

upptäcka, förebygga och stödja från studiens frågeställningar. Respondenterna hade olika 

uppfattningar om vad dessa begrepp stod för, eller rättare sagt de beskrev sitt arbete på olika 

sätt.  Till exempel i några av respondenternas beskrivningar av deras förebyggande arbetet 

ingick deras vardagliga pedagogiska arbete med läs- och skrivinlärning. Det arbete som 

beskrevs som stödjande arbete för en av pedagogerna, kunde upplevas som förebyggande för 

en annan. Kanske har detta påverkat respondenternas beskrivningar av sitt arbetssätt. Några 

kanske inte var bekväma med dessa begrepp sedan tidigare, andra kanske inte hade reflekterat 

över sitt eget arbetssätt utifrån dessa tre områden. Det som talar för den här studiens resultat 

är dess fenomenologiska inspiration, där syftet är att belysa flera olika sätt att tolka fenomen 

(Forsmark, 2009).     

 

Intervjufrågorna kan starta såväl konstruktiva som destruktiva processer. Avsikten med den 

här studiens intervjuer har varit att väcka konstruktiva processer hos respondenterna, genom 

att de fått reflektera och med ord beskriva hur de arbetar med barn i läs- och skrivsvårigheter. 

Enligt de etiska aspekterna ska inte respondenterna genom sin medverkan i studien behöva 

uppleva obehag (Berge & Hult, 1999). Därför har valet av citat och presentationen av 

resultatet, framställts utifrån de etiska aspekterna. Till exempel har vissa citat skrivits om och 

ingår i den gemensamma beskrivningen utan att det framgår vilken av pedagogerna som sagt 

detta. Hellre än att riskera att tystnadsplikten bryts skall man underlåta att rapportera sina 

fynd (Trost, 2010, s. 123).   

 

Omständigheterna runtomkring intervjusituationerna kan ha påverkat resultatet. Till exempel 

kan respondenternas val av plats för intervjuerna, där alla valde att bli intervjuade på sin 
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arbetsplats i skolan ha påverkat resultatet. Det förekom inga yttre störningar i form av 

knackningar på dörren eller liknande under någon av intervjuerna, vilket är vanligt på en 

arbetsplats (Trost, 2010). Men kanske svarade respondenterna på intervjufrågorna till sin egen 

arbetsplats fördel i ren lojalitet, kanske helt omedvetet som en följd av att intervjuerna 

utfördes på skolan. Tidpunkten på året, det vill säga att intervjuerna genomfördes tidigt på 

höstterminen kan också ha en inverkan på resultatet. Om samma studie hade utförts i maj 

månad det vill säga i slutet av vårterminen, finns det stor sannolikhet att arbetet i 

barngrupperna sett annorlunda ut och därmed hade resultatet kunna blivit ett annat. 

 

Kanske skulle resultatet ha påverkats om det förutom intervjuerna också hade utförts 

observationer på lärarnas pedagogiska arbete. I resultatet framkom det inom samma skola 

olika beskrivningar av samma verksamhet, genom att också observera verksamheten skulle 

resultatet kunna ge en med detaljerad helhetsbild av det pedagogiska arbetet.  Observationer 

är att föredra om man vill ta reda på något om verkligheten (Backman, 2008). I en intervju 

kan respondenterna uppfatta olika begrepp och frågor på olika sätt. Kanske säger man det som 

är mest angeläget för stunden, att man till exempel nämner det material man använt sig av 

under den senaste tiden och glömmer bort att nämna det andra. Att observera i kombination 

med att genomföra intervjuer, skulle kunna gett en mer nyanserad beskrivning av 

pedagogernas arbetssätt. En intressant tanke men i denna studie med den begränsade tiden, 

fanns inte utrymme till detta. 

 

De sex pedagoger som intervjuades var också de av de elva tillfrågade pedagoger som 

överhuvudtaget svarade på förfrågan om att delta i studien. Kanske representerar dessa 

frivilliga respondenter en grupp pedagoger som är mer positiva till sitt arbete än andra. Eller 

kanske är de goda pedagoger som brinner för sitt yrke. Detta kan ha påverkat studiens resultat 

till att ge en i hög grad positiv bild av skolornas arbete med barn i läs- och skrivsvårigheter. 

Omedvetet kan intervjuaren påverka respondentens svar med ledande frågor. Trost (2010) 

framhåller att ingen intervjuare kan vara helt nollställd, men att man ska försöka undvika att 

påverka respondenten eftersom det är deras verklighet som ska beskrivas. Bryman (2002) 

varnar också för att ställa för laddade eller ledande frågor under en intervju. Kanske har detta 

påverkat studiens resultat utifrån att intervjuaren inte har utnyttjat möjligheterna till att ställa 

fler följdfrågor och därmed inte utnyttjat flexibiliteten tillräckligt, av rädsla för att påverka 

respondenternas svar. 
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6.2 Resultatdiskussion  

”En till en undervisning” 

Föreliggande studie är inspirerad av det sociokulturella perspektivet, där barnens utveckling 

anses äga rum i en social process (Vygotskij, 2001). I resultatet presenteras olika arbetssätt 

som med fördel genomförs i ett socialt samspel mellan barn och pedagoger. Moa 

(förskollärare) framhåller Vygotskijs tanke om den närmaste utvecklingszonen (Ibid.), som ett 

framgångsrikt tankesätt i förskoleklassens förebyggande arbete av läs- och skrivsvårigheter, 

istället för att nivågruppera barnen i mindre grupper. Denna syn på utveckling i samspel med 

andra barn, kan ses i kontrast till specialpedagogiskt stöd i form av ”en till en undervisning”, 

dessa två synsätt kan komplettera varandra.  

 

Myrberg och Lange (2006) talar för ”en till en undervisning” om det finns behov av det. 

Groth (2007) framhåller att denna typ av undervisning kan inverka negativt på barnens 

motivation. I den här studien poängterar Siv (lågstadielärare) att det tidigare ansetts ”fult” att 

gå till en speciallärare, men att detta synsätt helt har försvunnit från skolan. Mia 

(specialpedagog) hänvisar till skollagen och menar att ”en till en undervisning” är nödvändigt 

om man ska kunna ge eleverna den hjälp och det stöd de behöver. Ziolkowska (2007) lyfter 

denna diskussion från att inrikta sig till var det specialpedagogiska stödet utförs till hur det 

utförs. En stödjande åtgärd kan vara att minska storleken på barngrupperna (Myndigheten för 

skolutveckling, 2007). Hälften av studiens respondenter lyfter vikten av mindre barngrupper 

som en del i sitt förebyggande arbete av läs- och skrivsvårigheter och några respondenter ser 

de mindre barngrupperna som en möjlighet att upptäcka eventuella svårigheter. Här 

framkommer också studiens fenomenologiska inspiration, där syftet är att belysa 

respondenternas olika sätt att uppfatta ett fenomen (Forsmark, 2009).  

 

Förhållningssätt till barns svårigheter och hur man hanterar dessa 

Forskare och pedagoger har olika förhållningssätt till barns svårigheter i skolan och även till 

hur man ska hantera dessa svårigheter eller problem. Det förhållningssätt eller den 

utgångspunkt man väljer att bemöta barnen med, kan förklara en del. Sterner och Lundberg 

(2002) framhåller att det inte är en naturlig process för barn att lära sig läsa och skriva. 

Barnens läs- och skrivutveckling kan påverkas av pedagogens förhållningssätt till läsningen. 

Det vill säga om man utgår ifrån att läsningen måste läras in, eller om man uppfattar läsningen 
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som ett naturligt led i barnens språkutveckling. En av studiens respondenter framhåller att alla 

barn kan lära sig läsa och skriva, vilket även Smith (2000) och Lundberg (2006) instämmer i. 

Det är bara huruvida läsinlärningen är en naturlig process eller ej som skiljer dessa åt. 

 

Om ett barn inte är kapabel att lära sig, bör pedagoger anta att de ännu inte har hittat det 

”rätta” sättet att undervisa på (Björk, Liberg & Sandberg, 1995). Att hitta det ”rätta” 

arbetssättet för varje enskild individ är en ständigt pågående process, där det som fungerar 

idag kanske inte fungerar om en vecka och så vidare. Detta kan liknas vid Allard och 

Sundblads (2007) syn att problemen ses som ett misslyckande på vägen, det vill säga att 

barnens läs- och skrivproblem inte i första hand är kopplade till biologiska aspekter hos 

barnet, utan till brister i undervisningen och miljön. Olika forskare förhåller sig olika till hur 

biologiska faktorer kan leda till svårigheter inom läs- och skrivområdet. Allard och Sundblad 

(2007) tycks inte lägga så stor vikt vid biologiska faktorer. I Sterner och Lundberg (2002) 

framhålls det att de barn som har fått stora svårigheter i sin läsinlärning ofta har en försenad 

och bristfällig utveckling av språkljuden. Man talar här gärna om dyslexi, vilket alltså är en 

viss läggning, ofta medfödd, som gör att det är svårt att bli vän med de skrivna orden (Ibid. 

s.32). Att gärna tala om dyslexi står verkligen i kontrast med Allard och Sundblads (2007) syn 

på barns svårigheter som ett misslyckande på vägen.  

 

En helhetsbild av barnet     

Barnet behöver utveckla en helhetsbild av sig själv, med styrkor och svagheter och 

pedagogerna behöver på samma sätt utveckla en helhetsbild av barnet, för att tillfullo kunna 

ge det stöd och den hjälp det behöver. Detta synsätt kan sammankopplas med whole 

languagetraditionens sätt att se till hela barnet med dess arv och miljö (Kullberg & Åkesson, 

2007). Utifrån respondenten Saras (förskollärare) noggranna beskrivning av hur hon 

uppmärksammar barnets olika förmågor med syn, hörsel, tal, motorik för att upptäcka 

eventuella läs- och skrivsvårigheter, kan man tolka in ett förhållningssätt att hon vill få en 

helhetsbild av barnen. 

 

Norén (2010) nyanserar synen på barnen ytterligare, med att framhålla att det viktiga är att 

barnen får komma till tals genom att kommunicera med varandra som de individer de är, men 

också som de individer de har möjlighet att bli. Att se barnet i nuet men också i framtiden. 

Detta kan liknas vid Vygotskijs (2001) tankar om att barnen ska utvecklas framåt med hjälp 
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av varandra. Vad innebär det då egentligen att ha en helhetssyn på barnet? Är det att endast se 

till barnet i nuet, eller behövs också en blick framåt för att få en helhetsbild?  

 

I Kullberg och Åkesson (2007) beskrivs hur whole languagetraditionen utgår från helheten till 

delarna och ser till hela barnet med dess arv och miljö. Här fokuserar man på hela barnet men 

också på gruppen och samspelets funktion för inlärning, vilket kan liknas vid ett 

sociokulturellt perspektiv på barns utveckling, där kunskap utformas både inom individen och 

i samspel med andra (Säljö, 2000). Phonics traditionen utgår från delarna till helheten. Här 

ligger fokus mer på individen än på barngruppen och själva undervisningen bygger på 

speciella utvecklingssteg till exempel de i Lundberg och Herrlins bok (2005) God 

läsutveckling. Det finns många skillnader mellan dessa två kunskapstraditioner och inte alla 

forskare förhåller sig helt för eller emot den ena eller den andra. Många är dock överens om 

att lusten och glädjen i undervisningen är en viktig didaktisk ingrediens i skolan (Garme, 

2010; Johanesson, Vasberg, 2001; Liberg, 2006; Sterner & Lundberg, 2002; Taube, 2009). 

 

Motivation och läslust  

I studiens förord nämns Daniel som helt tappade lusten att lära sig läsa. Han blev under sina 

första skolår i mitten på 80-talet endast hänvisad till läseböckerna Ola, Elsa och Leo i skolan. 

Här fanns det behov av andra böcker för att kunna väcka och behålla läsintresset. För att 

väcka och utveckla ett bestående läsintresse (Lundberg, 2006) finns det säkert många barn 

som har behov av andra böcker utöver läslärorna. Alleklev och Lindvall (2000) framhåller att 

barnen genom att undvika läslärorna kan väcka ett bestående intresse för böcker. Malin och 

Siv framhåller läsläxor i en läslära som en betydande del av deras förebyggande arbete för att 

eleverna inte ska hamna i läs- och skrivsvårigheter, vilket har gett goda resultat på båda 

skolorna. Dessa nivågrupperade läseböcker är enligt dem stimulerande för läsinlärningen. 

Läslärorna används endast för läxläsning av Malin och Siv, resterande läsning sker enligt dem 

i roliga skönlitterära böcker. Alla respondenter utom en framhåller att läsinlärningen ska vara 

rolig och lustfylld. Att barnen genom att läsa samma text tre gånger om dagen i en vecka, 

ändå ska uppleva läsningen som lustfylld och att detta i sin tur ska väcka ett bestående 

läsintresse hos dem, kan man ställa sig frågande till. En annan synvinkel är att ifrågasätta hur 

en treskalig läslära kan vara individanpassad till 22 olika individer. Ett problem kan vara att 

läsinlärningen både ska vara lustfylld och leda till ett bestående läsintresse och samtidigt 

erbjuda barnen en strukturerad och stimulerande läsläxa på deras nivå. Kompetenta pedagoger 
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kan kombinera ett lustfyllt och strukturerat arbetssätt. Sterner och Lundberg (2002) 

poängterar att en välplanerad undervisning kan förebygga att barnen får svårigheter i sin 

läsinlärning. Taube (2009) lyfter i sitt förebyggande arbete att skapa läsglädje och skrivlust. 

Fischbein (2009) betonar att för mycket frihet i undervisningen kan ge svåra följder för 

barnens inlärning. Lagom är bäst är ett passande uttryck. De flesta av studiens respondenter 

har positiva erfarenheter av att använda Bornholmsmodellen, vilket är ett välplanerat och 

strukturerat material som kan användas till att upptäcka, stödja och förebygga att barn hamnar 

i läs- och skrivsvårigheter. I läromedlet ingår många språklekar som är lustfyllda, vilket talar 

för att det finns arbetssätt som är både lustfyllda och strukturerade. Barnen i skolan är unika 

individer, det är också de pedagoger som arbetar i skolan. Att hitta ett läromedel och 

arbetssätt som passar alla barn och pedagoger är därför orimligt. Sara lyfter temat som ett 

arbetssätt, där hon framhåller högläsning och arbete med sagor, drama och så vidare. Detta 

kan ses som ett alternativt eller ett kompletterande arbetssätt till Bornholmsmodellen.    

 

Att undvika misslyckanden hos individerna - optimala didaktiska lösningar 

Att garantera en god inlärningssituation för alla barn i skolan är stora ord, men ett gott 

strävansmål är att försöka skapa en god språkstimulerande miljö för alla unika individer i 

skolan. Frågan är vilka didaktiska lösningar pedagoger i skolan ska använda för att nå dit? 

Molloy (2007) menar att Det finns inga enkla recept på hur man ska göra med olika elevers 

svårigheter i klassrummet, utan varje svårighet måste kontextualiseras, d.v.s. metoden måste 

avpassas efter elevgruppen och situationen (s.22). Vidare framhåller hon pedagogens svåra 

avvägning att undervisningen samtidigt bör anpassas till varje enskild elev och tillvarata 

gruppens kollektiva kraft. Detta är verkligen en utmaning för pedagoger i skolan idag. 

 

Skolan ska sträva efter att så många elever som möjligt inte ska misslyckas i sin läs- och 

skrivinlärning. En av de mest centrala uppgifter som skolan har är att verka för att barnen ska 

få en smärtfri och skonsam läs- och skrivutveckling (Skolinspektionens rapport 2011:8), utan 

att behöva misslyckas. Sara beskriver noggrant i sitt upptäckande arbete att man ska hitta 

risken, ”ringa in risken” i förskoleklassen och informera lärarna i skolår ett om dessa, så att 

barnen tidigt kan få det stöd de behöver utan att de behöver uppleva ett misslyckande. Stina 

framhåller också vilken av att kunna starta upp det specialpedagogiska arbetet direkt i skolår 

ett. Många forskare förespråkar tidiga specialpedagogiska insatser (Föhrer & Magnusson, 

2003; Myrberg & Lange, 2006; Ziolkowska, 2007). Enligt Stina är det en tidig insats att ge 
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specialpedagogiskt stöd i skolår ett, vilket stämmer överens med Myrbergs (2007) och 

Ziolkowskas (2007) tolkning av tidiga insatser. Att börja ge barnen specialpedagogiskt stöd i 

skolår tre är för sent (Ibid.).  

 

6.3 Slutsatser  

Utifrån studiens resultat kan man dra följande slutsatser: 

 Ett noggrant överlämnade mellan olika barngrupper från förskolan och skolan är en 

avgörande faktor för att upptäcka barn i läs- och skrivsvårigheter.  

 Bornholmsmodellen och tillhörande kartläggningsmaterial är att rekommendera i 

arbetet med att upptäcka barn i läs- och skrivsvårigheter. 

 En stor del av förskoleklassens pedagogiska arbete är förebyggande för att barn inte 

ska hamna i läs- och skrivsvårigheter, till exempel med olika språklekar. 

 Noggranna läsläxor i skolår ett är en betydelsefull ingrediens i det förebyggande 

arbetet. 

 Att mindre barngrupper gynnar arbetet att upptäcka, förebygga och stödja barn i läs 

och skrivsvårigheter. 

 Mer fonologisk träning och arbete med ordbilder hos en specialpedagog är ett 

gynnsamt stödjande arbete för barn i läs- och skrivsvårigheter i skolår ett. 

 Ständig uppmuntran och en lustfylld, individanpassad undervisning är också ett 

stödjande arbete att rekommendera. 

 Att barn i läs- och skrivsvårigheter får arbeta med läsning hos en speciallärare under 

intensiva perioder. 

 

6.4 Fortsatt forskning 

Om lärarkompetensen är den faktor som har störst betydelse för ett barns läs- och 

skrivförmåga (Myndigheten för skolutveckling, 2007), är det förvånansvärt att det under 

många år i lärarutbildningen varit frivilligt att välja kurser. En obligatorisk kurs med 

grunderna i läs- och skrivinlärning för alla som utbildas till lärare, kan rekommenderas. Även 

vissa specialpedagoger som är verksamma i skolan idag, saknar utbildning i läs- och 
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skrivinlärning. Kompetensens inverkan på barnens läs- och skrivsvårigheter kan vara ett 

intressant ämne för fortsatt forskning. 

 

En respondent framhöll att det inte finns några mål för förskoleklassen i Lgr 11 (Skolverket, 

2011a). Genom ett telefonsamtal med Skolverket uppmärksammades ett diskussionsunderlag 

(Skolverket, 2011b) som ska förtydliga målen för förskoleklassen, samt en hänvisning till 

skolans övergripande mål. De övergripande målen för skolan kan upplevas svårhanterliga att 

planera sin dagliga verksamhet utifrån. Många skolor strävar efter att hålla en röd tråd från 

förskolan upp till skolår nio, då behöver det finnas en läroplan hela vägen för att inte tappa 

den röda tråden i förskoleklassen. Detta är värt en närmare granskning i fortsatt forskning.  

 

Det pågår en debatt i en del pedagogiska tidskrifter om när barnen egentligen ska lära sig läsa 

och skriva. Kan vi i förskolan och skolans värld bestämma när det är dags att lära sig läsa, 

eller kan vi bara påverka dem, eller stimulera dem att vilja lära sig läsa när de själva vill. 

Detta känns angeläget att forska vidare kring.  

 

Om det finns risker med att sätta in specialpedagogiskt stöd för tidigt. När skulle det i så fall 

vara för tidigt att sätta in specialpedagogiskt stöd och vilka är i så fall riskerna med detta? En 

fortsatt forskning kring detta område vore önskvärt. 

 

6.5 Studiens specialpedagogiska relevans och ett slutord 

Studiens syfte har varit att belysa hur några pedagoger beskriver sitt arbete med att upptäcka, 

förebygga och stödja barn i läs- och skrivsvårigheter, dessa tre ledord är viktiga ingredienser i 

en speciallärares yrkesuppdrag. Alla pedagoger i skolan vill få barnen språkligt hungriga, 

frågan är hur vi når det målet. Pedagogens funktion är inte att lära barnen att läsa, utan att 

skapa stimulerande situationer där de själva kan få upptäcka läsandets glädje. Nielsen (2005) 

betonar att samtidigt som barnen lär sig språket, erövrar de också världen. Molloy (2007) 

uttrycker sig så här: Vi vill alla förstå oss själva och hitta vår plats i världen (s.32). Det är 

sant att vi alla vill hitta vår plats i den här världen och för att vi pedagoger ska kunna förstå 

och lära känna barnen i behov av särskilt stöd, måste vi först förstå oss själva. 



44 

 

7. Referenser 

Abrahamsson, N. & Hyltenstam, K. (2010). Barndomen – en kritiskperiod för 

språkutveckling? I Bjar, L. & Liberg, C. (red.). Barn utvecklar sitt språk, 29-55. (2. uppl.) 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Ahlberg, A. (2001). Lärande och delaktighet. Lund: Studentlitteratur. 

 

Ahlberg, A. (2007). Specialpedagogik av igår, idag och i morgon. Pedagogisk Forskning i 

Sverige, 12(2). 84-95. 

 

Allard, B., Rudqvist, M. & Sundblad, B. (2001). Nya lusboken: [en bok om läsutveckling]. (1. 

uppl.) Stockholm: Bonnier utbildning. 

 

Allard, B. & Sundblad, B. (2007). Birgita Allard och Bo Sundblad I Kullberg, B., & Åkesson, 

E. (2007). Emergent literacy: femton svenska forskares tankar om barns skriftspråkslärande 

2006. s. 39-45. Göteborgs universitet. Institutionen för pedagogik och didaktik (utgivare) 

Serie: IPD-rapporter, 1404-062X ; 2007:01. 

 

Alleklev, B. & Lindvall, L. (2000). Listiga räven: läsinlärning genom skönlitteratur: [ett 

läsprojekt i Kvarnbyskolan, Rinkeby i samarbete med Rinkeby bibliotek]. Stockholm: En bok 

för alla. 

 

Annell, B. (red.) (1999a). Kom och läs!. Lärarhandledning, 1. (1. uppl.) Stockholm: Natur 

och kultur. 

 

Annell, B. (red.) (1999b). Kom och läs!. Tutti frutti. Min arbetsbok. (1. uppl.) Stockholm: 

Natur och kultur. 

 

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

 

Barkley, R. A. (1998). Attention-Deficit Hyperactivity Disorder. Scientific American, 279 (3), 

66-71. 

 

Bell, J. (2006). Introduktion till forskningsmetodik. (4., [uppdaterade] uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Benoit, M., Annell, B. & Lundberg, I. (red.) (1994). Läs med oss. Åk 1, Lärarens bok. (2. 

uppl.) Stockholm: Natur och kultur. 

 

Benoit, M., Malmborg, E. & Sundh, K. (red.) (1995). Läs med oss. [Åk 1], Elsas bok. 

Stockholm: Natur och kultur. 

 

Benoit, M., Malmborg, E. & Sundh, K. (red.) (2005). Läs med oss. [Åk 1], Olas bok. 

Stockholm: Natur och kultur. 

 

Berge, B-M. & Hult, A. (1999). Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och 

examensarbeten. Umeå: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen. 



45 

 

Björk, M. & Liberg, C. (1996). Vägar in i skriftspråket: tillsammans och på egen hand. (1. 

uppl.) Stockholm: Natur och kultur. 

 

Björk, M., Liberg, C. & Sandberg, I. (1995). Vi läser och skriver tillsammans: 

språkutvecklande arbete för den tidiga läs- och skrivundervisningen: handbok. Stockholm: 

Natur och kultur. 

 

Bowey, J. A. (2005). Predicting Individual Learning to Read. I C. Hulme & M. Snowling 

(Eds.), The science of Reading, 155-172. Malden: Blackwell publishing. 

 

Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB. 

 

Carlström, M. (2010). Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter. I Ericson, B. (red.) 

(2010). Utredning av läs- och skrivsvårigheter. (4. uppl.) 91-145. Lund: Studentlitteratur. 

 

Dahlin, M. (2006). TIL - tidig intensiv lästräning. (1. uppl.) Stockholm: Natur och kultur. 

 

Druid Glentow, B. (2006). Förebygg och åtgärda läs- och skrivsvårigheter. Stockholm: Natur 

& Kultur. 

 

Dysthe, O. (2003). Om sambandet mellan dialog, samspel och lärande. I: Dysthe, O. (red.) 

(2003). Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur. 

 

Eliasson-Lappalainen, R. (1995). Forskningsetik och perspektivval. (2., [omarb. och 

utvidgade] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Eriksson-Gustavsson, A. & Samuelsson, J. (2007). Didaktiska samtal i specialpedagogiska 

kontexter: en studie av undervisning i grundläggande svenska och matematik. Linköping: 

institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet. 

 

Ewald, A. (2007). Läskulturer: lärare, elever och litteraturläsning i grundskolans mellanår. 

Diss. Lund: Lunds universitet, 2007. Malmö. 

 

Fast, C. (2007). Sju barn lär sig läsa och skriva: familjeliv och populärkultur i möte med 

förskola och skola. Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2007. Uppsala. 

 

Fischbein, S. (2009). Barns upplevelser av specialpedagogiska insatser. I Bjar, L. & Frylmark, 

A. (red.). Barn läser och skriver: specialpedagogiska perspektiv, 41-63. (1. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Forsmark, S. (2009). Att lära matematik- främjande och hindrande faktorer.  I: Ahlberg, A. 

(2009). Specialpedagogisk forskning. En mångfasetterad utmaning. Studentlitteratur: Lund. 

 

Fridolfsson, I. (2008). Grunderna i läs- och skrivinlärning. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Föhrer, U., & Magnusson, E. (2003). Läsa och skriva fast man inte kan. Kompenserande 

hjälpmedel vid läs- och skrivsvårigheter. Lund: Studentlitteratur. 

 

Garme, B. (2010). Elever skriver: om skrivande, skrivundervisning och elevers texter. (1. 

uppl.) Lund: Studentlitteratur. 



46 

 

Groth, D. (2007). Uppfattningar om specialpedagogiska insatser – aspekter ur elevers och 

speciallärares perspektiv. Avhandling. Luleå: Institutionen för utbildningsvetenskap. 

Hedström, H. (2009). L som i läsa, M som i metod: om läsinlärning i förskoleklass och skola. 

Stockholm: Lärarförbundets förlag. 

 

Heimann, M. & Gustafson, S. (2009). Lärande, läsning och multimodalitet. I Bjar, L. & 

Frylmark, A. (red.). Barn läser och skriver: specialpedagogiska perspektiv, 193-211. (1. 

uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Ingestad, G. (2009). Lärande – en fråga om delaktighet. I Bjar, L. & Frylmark, A. (red.). Barn 

läser och skriver: specialpedagogiska perspektiv, 87-103. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Ivarsson, L. (2008). Att kunna läsa innan skolstarten: läsutveckling och lärandemiljöer hos 

tidiga läsare. Diss. Umeå: Umeå universitet, 2008. Umeå. 

 

Johanesson Vasberg, A. (2001) Lyckas med läsning: läs- och skrivinlärning i Nya Zeeland. 

(1. uppl.) (2001). Stockholm: Bonnier utbildning. 

 

Järpsten, B. (2004). DLS bas: för skolår 1 och 2. Handledning. Stockholm: Psykologiförlaget. 

 

Kullberg, B. (2006). Boken om att lära sig läsa och skriva. Solna: Ekelund. 

 

Kullberg, B. (2007). Birgitta Kullberg. I Kullberg, B., & Åkesson, E. (2007). Emergent 

literacy: femton svenska forskares tankar om barns skriftspråkslärande 2006. s. 47-59.  

Göteborgs universitet. Institutionen för pedagogik och didaktik (utgivare) Serie: IPD-

rapporter, 1404-062X ; 2007:01. 

 

Kullberg, B., & Åkesson, E. (2007). Emergent literacy: femton svenska forskares tankar om 

barns skriftspråkslärande 2006. Göteborgs universitet. Institutionen för pedagogik och 

didaktik (utgivare) Serie: IPD-rapporter, 1404-062X ; 2007:01. 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. (2. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Liberg, C. (2006). Hur barn lär sig läsa och skriva. (2., [utök.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Lindahl, R. (år saknas). Instruktioner, normer och användning av läsproven H4 och  

H5. Västra Frölunda: Rikard Lindahl Förlag. 

 

Lundberg, I. (2006). Alla kan lära sig läsa och skriva. (1. uppl.) Stockholm: Natur och kultur. 

 

Lundberg, I. (2007). Bornholmsmodellen: vägen till läsning: språklekar i förskoleklass. (1. 

uppl.) Stockholm: Natur & kultur. 

 

Lundberg, I. (2008). God skrivutveckling: kartläggning och övningar. (1. uppl.) Stockholm: 

Natur och kultur. 

 

Lundberg, I. & Herrlin, K. (2005). God läsutveckling: kartläggning och övningar. (2., utök. 

uppl.) Stockholm: Natur och kultur. 



47 

 

Malmström, S., Györki, I. & Sjögren, P.A. (1995). Bonniers svenska ordbok: [modern svensk 

standardordbok] : [nya ord, främmande ord, facktermer, fraser]. (6., [aktualiserade] uppl.) 

Stockholm: Bonnier Alba. 

 

Melin, L. (2009). Läsutveckling i skolår ett. I Bjar, L. & Frylmark, A. (red.). Barn läser och 

skriver: specialpedagogiska perspektiv, 213-231. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Molloy, G. (2007). När pojkar läser och skriver. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Myndigheten för skolutveckling (2007). Att läsa och skriva: forskning och beprövad 

erfarenhet. ([reviderad upplaga]). Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. 

 

Myrberg, M. (2001). Att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter. En forskningsöversikt 

på uppdrag av skolverket. Stockholm: Skolverket. 

 

Myrberg, M. (2007). Dyslexi: en kunskapsöversikt. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

Myrberg, M., & Lange, A-L. (2006). Identifiering, diagnostik samt specialpedagogiska 

insatser för elever med läs- och skrivsvårigheter: Konsensusprojektet, 16-114. Härnösand: 

Specialpedagogiska institutet. 

 

Nauclér, K. (2000). ”... sen det blev svårare och svårare” – om turkiska och svenska barns 

socialisation inför skolstarten och deras läsförståelse i år 4. I H. Åhl (Red.), Svenskan i tiden – 

verklighet och visioner, 225–243. Nationellt Centrum: HLS Förlag. 

 

Nauclér, K & Magnusson, E. (1997). Språkliga förutsättningar för läs- och skrivutvecklingen. 

I Söderbergh, R. red. Från joller till läsning och skrivning. Malmö: Gleerups utbildning AB. 

 

Nielsen, C. (2005). Mellan fakticitet och projekt: läs- och skrivsvårigheter och strävan att 

övervinna dem. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet, 2005. Göteborg. 

 

Nielsen, C. (2007). Cecilia Nielsen. I Kullberg, B., & Åkesson, E. (2007). Emergent literacy: 

femton svenska forskares tankar om barns skriftspråkslärande 2006. s. 69 – 74. Göteborgs 

universitet. Institutionen för pedagogik och didaktik (utgivare) Serie: IPD-rapporter, 1404-

062X ; 2007:01. 

 

Nilholm, C. (2003). Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Nilholm, C. (2005) Specialpedagogik - Vilka är de grundläggande perspektiven? I 

Pedagogiskforskning i Sverige 10, 124–138. 

 

Nilsson, M., Annell, B. & Håkansson, G. (2007). Kom och läs!. Förstagluttarna, A. (3. uppl.) 

Stockholm: Natur och kultur. 

 

Nilsson, M. (2007a). Kom och läs!. Förstagluttarna, B. (2. uppl.) Stockholm: Natur och 

kultur. 

 

Nilsson, M. (2007b). Kom och läs!. Förstagluttarna, C. (2. uppl.) Stockholm: Natur och 

kultur. 



48 

 

Norén, E. (2010). Flerspråkiga matematikklassrum [Elektronisk resurs] : diskurser i 

grundskolans matematikundervisning, Institutionen för matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet, Diss. (sammanfattning). 

Stockholm: Stockholms universitet. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-43510. 

 

O´Connor, R. E., White, A., & Swanson, L. (2007). Repeated reading versus continuous 

reading: influences on reading fluency and comprehension. Exceptional children, 74 (1), 31-

46. 

 

Olofsson, Å. & Hemmingsson, I. (1994). Bedömning av fonologisk medvetenhet. Östersund: 

Läspedagogiskt Centrum. 

 

Pehrsson, A., & Sahlström, E. (1999). Kartläggning av läsning och skrivning ur ett 

deltagarperspektiv: Analysverktyg för alla.  Specialpedagogiska rapporter, nr. 14. 

Specialpedagogiska institutionen. Göteborg: Göteborgs universitet. 

 

Perfetti, C. A., Landl, N., & Oakhill, J. (2005). The acquisition of reading comprehension 

skill. I C. Hulme & M. Snowling, (Eds.): The science of Reading, 227-247. Malden: 

Blackwell publishing. 

 

Persson, B. (2008). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. (2.,[rev.] uppl.) 

Stockholm: Liber. 

 

Samuelsson, I. & Sjöberg, Å. (2006). Språkstörning hos förskolebarn. ([2. uppl.]). Stockholm: 

Föräldraföreningen. Talknuten, Afasiförbundet i Sverige. 

 

Skolinspektionens rapport 2011:8. Dyslexi/läs och skrivsvårigheter i grundskolan. 

http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/dyslexi/kvalgr-dyslexi-

slutrapport.pdf. 

 

Skollagen 2010:800. Skollagen (2010:800): med Lagen om införande av skollagen 

(2010:801). Stockholm: Norstedts juridik. 

 

Skolverket (2011a). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Stockholm: Skolverket. 

 

Skolverket (2011b). Diskussionsförslag för förskoleklassen. Stockholm: Skolverket. 

 

Smith, F. (2000). Läsning. (3., [dvs 2.] [omarb. och utvidgade] uppl.) Stockholm: Liber. 

 

Snowling, M. J., & Hulme, C. (2005). Learning to Read with a Language Impairment. I C. 

Hulme & M. Snowling, (Eds.), The science of Reading, 397-412. Malden: Blackwell 

publishing. 

 

SOU 1997:108. Att lämna skolan med rak rygg- Om rätten till skriftspråket och om förskolans 

och skolans möjligheter att förebygga och möta läs och skrivsvårigheter. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet. 

 

Sterner, G., & Lundberg, I. (2002). Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik. 

Göteborg: NCM. 



49 

 

Strömqvist, S. (2010). Barns tidiga språkutveckling. I Bjar, L. & Liberg, C. (red.). Barn 

utvecklar sitt språk, 195-214. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.    

 

Sundh, K. (red.) (2004). Läs med oss. [Åk 1], Leos bok. Stockholm: Natur och kultur. 

 

Svensson, A-K. (1993). Tidig språkstimulering av barn. Avhandling. Stockholm. Almqvist & 

Wiksell International. Lunds universitet. 

 

Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma. 

 

Taube, K. (2007). Läsinlärning och självförtroende: psykologiska teorier, empiriska 

undersökningar och pedagogiska konsekvenser. (4. uppl.) Stockholm: Norstedts akademiska 

förlag. 

 

Taube, K. (2009). Läs- och skrivförmåga, självbild och motivation. I Bjar, L. & Frylmark, A. 

(red.). Barn läser och skriver: specialpedagogiska perspektiv, 65-85. (1. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Torgesen, J. K. (2005). Recent discoveries on remedial interventions for children with 

dyslexia. I C. Hulme & M. Snowling, (Eds.), The science of Reading, 521-537. Malden: 

Blackwell publishing. 

 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

 

UFB, Utbildningsväsendets författningsböcker. 2008/09. D. 3, Universitet och högskolor. (1. 

uppl.) (2008). Stockholm: Norstedts Juridik AB. 

 

UNICEF Sverige (2009). Barnkonventionen [Elektronisk resurs] : FN:s konvention om 

barnets rättigheter. Stockholm: UNICEF Sverige. 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning [Elektronisk resurs]. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. 

 

Vygotskij, L.S. (2001). Tänkande och språk. Göteborg: Daidalos. 

 

Westerlund, M. (2009). Barn i början: språkutveckling i förskoleåldern. (1. utg.) Stockholm: 

Natur & kultur. 

 

Widebäck, B. (1998). Förberedande läsning och skrivning i förskolan. Avhandling. 

Stockholm: HLS förlag, Institutionen för pedagogik, Lärarhögskolan i Stockholm. 

 

Williams, P. (2001). Barn lär av varandra: samlärande i förskola och skola. Diss. 

(sammanfattning) Göteborg : Univ., 2001. Göteborg. 

 

Ziolkowska, R. (2007). Early intervention for students with reading and writing difficulties. 

Reading Improvement, v44 n2, p76-86. Sum 2007.  

 

 



50 

 

8. Bilagor  

Bilaga 1 

Intervjuguide      

 

1. Berätta lite kort om din bakgrund? (Utbildning, yrkesval, antal år inom yrket.) 

 

2. Hur arbetar ni med läs- och skrivutveckling på er skola? 

 

3. Hur arbetar du nu för att förebygga att barn hamnar i läs- och skrivsvårigheter? 

   (Språkstimulerande miljö t ex) 

 

4. Hur definierar du läs- och skrivsvårigheter? / Vad är läs- och skrivsvårigheter för dig? 

 

5. Hur identifierar/upptäcker du läs- och skrivsvårigheter hos ett barn?  

 

6. Hur arbetar du för att stödja barn i läs- och skrivsvårigheter? 

 

7. Hur arbetar specialläraren/specialpedagogen på er skola för att stödja barn i läs- och 

skrivsvårigheter? 

 

8. I vilken utsträckning anser du att er skola har möjlighet att stödja barn i läs- och 

skrivsvårigheter? 

 

9. Har du något att tillägga i ämnet utifrån begreppen förebygga, upptäcka och stödja barn i 

läs- och skrivsvårigheter? 

 

10. Om du fick bestämma (med resurser och ekonomi osv), hur skulle du vilja att er skola 

arbetade med barn i läs- och skrivsvårigheter, en drömskola?  

 

 

 

. 
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Bilaga 2 

Hej!       Knivsta 2011-09-15 

 

Kristin Svensson heter jag och arbetar på XXX-skola, men är tjänstledig och studerar nu till 

Speciallärare med svenska som inriktning vid Stockholms universitet. Under denna sista 

termin ska jag skriva ett enskilt arbete på avancerad nivå (D-uppsats) inom läs- och skriv 

området. Syftet med studien är att belysa hur några verksamma pedagoger i förskoleklassen 

och skolår ett beskriver sitt arbete med att förebygga, upptäcka och stödja barn i läs- och 

skrivsvårigheter.  

 

Min önskan är att du vill bidra med dina värdefulla kunskaper och erfarenheter till denna 

studie, genom att bli intervjuad. Studien följer de etiska kraven för datainsamling och alla 

uppgifter behandlas konfidentiellt, dvs inga respondenter eller skolor kommer att namnges i 

materialet (Vetenskapsrådet, 2002). De uppgifter som respondenterna ger kommer endast att 

användas till denna studie. Efter studiens avslutande kommer allt material att förstöras. 

Medverkan är frivillig. 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning [Elektronisk resurs]. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

  

Vid frågor eller önskan om mer information kontakta mig via e-post:xxxxxxxxxxxxxx. 
 

 
 

Med vänliga hälsningar  
Kristin Svensson 
 



 

 

 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


