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Syftet med studien var att med hjälp av intervjuer och enkäter med ett kvalitativt 

inslag synliggöra klasslärares tankar om olika vägar att skapa framgång i läsning och 

skrivning för de elever som befinner sig i riskzon att utveckla läs- och 

skrivsvårigheter. Sammanfattning av resultatet visar att klassläraren har god kunskap 

om barns läs- och skrivutveckling och arbetar på ett strukturerat och varierat sätt med 

läs- och skrivinlärning i årskurs 1, där det sker en integrering av både ljudmetoden 

och helordsmetoden. I studien finns tankar om delaktighet och ett metakognitivt 

perspektiv, där man gör eleven delaktig i sitt eget lärande vilket utvecklar elevens 

inre kompensation och vilja, mod att lära och känslan av att kunna. Studien lyfter 

accepterande för olikhet och en tillåtande attityd som betydelsefullt för elevens 

självbild, där ett flexibelt arbetssätt och ett dynamiskt samarbete med specialläraren 

eller specialpedagog, där närheten och den dagliga kommunikationen är en styrka, 

bäst gynnar eleverna. Intensiva pedagogiska insatser i år 1 förekommer men är ingen 

självklarhet för alla elever därför är det ett viktigt utvecklingsområde där skolan som 

en självklarhet ska erbjuda alla elever i riskzon att utveckla läs- och skrivsvårigheter 

denna möjlighet. Studien synliggör även hos några klasslärare en medveten strategi 

att göra de alternativa tekniska verktygen naturliga i undervisningen för alla elever i 

årskurs 1, där användandet av talsyntes är ett stöd i skrivande och läsande. Detta 

möjliggör att gå runt svårigheter, vilket kan vara avgörande vid dyslexi.  
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Förord  

 
Jag som skriver denna uppsats har arbetat som lågstadielärare i 20 år . Jag trodde jag 

kunde det mesta om läs- och skrivutveckling, men med stor respekt och ödmjukhet 

inför lärandets mysterium finns det alltid mer att lära och förstå. 

 

Tack alla lärare, som trots en intensiv period av IUP, skriftliga omdömen och 

utvecklingssamtal, tog er tid att svara på mina frågor, där jag fick ta del av era kloka 

och viktiga tankar! 

  

Det har varit en utmaning att skriva detta arbete, där det inte hade varit möjligt att gå 

från kaos till lite reda i det slutliga resultatet utan positiv och knivskarp handledning. 

Tack Linda! 
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1. INLEDNING 

 

Att känna sig delaktig i vårt samhälle innebär goda läs- och skrivfärdigheter därför 

har skolan ett stort ansvar att med kvalificerade pedagogiska insatser skapa vägar till 

en positiv läs- och skrivutveckling för alla elever i skolan. Skolan är livet självt för 

de barn som går där varje dag under många år och inte bara en förberedelse för livet 

(Glentow, 2006). Mitt val av namn på mitt examensarbete handlar om självbild och 

om att ett barns första möte med skolan ska vara en positiv upplevelse. Läraren ska 

se varje barn som unik och skapa lärtillfälle där barnet får känslan av att vara 

kompetent redan första skoldagen. Att knäcka läskoden och att uttrycka jag kan läsa 

och skriva är stort och viktigt i första klass. Att självständigt kunna läsa och skriva 

fler och fler ord är magiskt och får barnet att växa och känna stolthet. Taube (2007) 

anser att läsförmåga och självkänsla förstärker varandra i de tidiga skolåren och att 

det kan uppstå goda och onda - läscirklar beroende på framgång eller misslyckande i 

att läsa och skriva. Hur väl den första trevande läs- och skrivutvecklingen utvecklas 

har avgörande betydelse för elevens fortsatta skoltid. Enligt Taube (2007) påverkar 

lässjälvbilden motivation och uthållighet i barnets fortsatta utveckling. Ett barn kan 

inte vara i läs- och skrivsvårigheter innan mötet med bokstäver och ord har ägt rum, 

därför använder jag uttrycket elever i riskzon när jag skriver om elever i skolstarten.   

Vissa indikationer, som svag språklig medvetenhet i förskoleklass, visar att elever 

kan befinna sig i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter och behöva systematisk 

strukturerad läs- och skrivundervisning i årskurs 1 för att kunna behålla sin tro på att 

lyckas med att lära sig att läsa och skriva (Myrberg & Lange, 2006). Enligt Frost 

(2009) ska lärare i första klass inte avvakta utan offensivt skapa goda möjligheter för 

elever i riskzon att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Frost (2009) lyfter att det är ett 

problem att skolan inte fullt ut klarar att ta konsekvenserna av den forskning som 

under många år dokumenterat förebyggande möjligheter i skolan. Elever som efter 

en tid med läs- och skrivinlärning inte utvecklas som förväntat kan vara i läs- och 

svårigheter som kräver extra intensiva insatser och möjligheter att gå runt sina 

svårigheter med hjälp av till exempel alternativa verktyg. Det finns en bred forskning 

och kunskap om läs- och skrivsvårigheter (Gillon, 2004; Høien & Lundberg, 1999; 

Rack, 2005; Snowling, 2000; m.fl.). Utifrån dessa teorier har jag ett intresse av att se 

hur verkligheten ser ut. Vilket utrymme finns inom skolans ramar att tillämpa 

existerande forskningsrön?  

 

Specialundervisningens fokus är känslan av inkludering som är kopplat till En skola 

för alla och elevernas rätt till en likvärdig skola. I forskning finns det stöd i att 

inkluderande lösningar ofta är bättre för eleven men det finns undantag. Stangevik (i 

Rosenqvist, 2007), som ser specialpedagogik som en social konstruktion, belyser i 

sina studier att barn som skildes ut i skolan fick andra uppfattningar om sig själva än 

barn som skolades in i integrerade former. Utvecklingsmöjligheter finns i Haugs 

(1998) tankar om deltagarperspektivet där alla bidrar efter sin egen förmåga och att 

alla bidrag värderas lika. Utifrån dessa tankar blir inklusion en självklarhet. Å andra 

sidan varnar Haug (1998) för inkludering som gör elever osynliga och ej 

individanpassar. Inkludering är en process som pågår hela tiden och ändrar sig i den 

omgivning som eleven befinner sig i, därför är det väsentligt att läraren tänker och 

planerar elevens lärande ur tre perspektiv: rumslig, social och didaktisk inkludering 

(Asp-Onsjö, 2009). Det centrala i hur eleven uppfattar sig själv är att få känna sig 

inkluderad i sammanhanget i klassrummet, i en liten grupp eller i en- till- en- 
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undervisning. Enligt Vygotsky (1978) är utgångspunkten tankar om att grunden till 

motivation är att känslan av delaktighet. Elever i läs- och skrivsvårigheter måste ha 

möjligheter att självständigt formulera tankar och idéer och även ta del av andras i en 

ömsesidig process, då uppstår kollektivt meningsskapande (Vygotsky, 1978). 

Retoriken en skola för alla stämmer inte överens med den verklighet som råder på 

skolorna. Jag vill försöka förstå verkligheten ur ett specialpedagogiskt perspektiv och 

se hur man kan skapa utvecklingsmöjligheter och förändring, där skolans ansvar är 

stort att skapa goda läs- och skrivcirklar för alla elever. Ledstjärnan ska vara det 

professionella förhållningssättet där skolan har ett tungt och viktigt ansvar att 

kvalificera sig i relation till varje barn (Bjar, 2009).  

1.1 Bakgrund 

Bakgrunden till mitt intresse är att den senaste forskningen, inom läs- och skriv 

hoppfullt lyfter fram bevis att intensiv träning och större anpassning till elevers 

enskilda behov under det första skolåret kan ge alla elever en möjlighet till framgång 

i den tidiga läs- och skrivutvecklingen (Blachman, 1995; Catts & Kahmi, 2005; Clay, 

1993; Snow, 1998; Stanovich, 2000; Torgesen, 2005). Den stora utmaningen vid 

skolstart är att ge elever i riskzon att utveckla läs- och skrivsvårigheter i skolan 

professionellt stöd och sedan även de elever som efter en tid inte utvecklas som 

önskvärt i den tidiga läs- och skrivinlärningen. I Lgr 11 under Kunskaper – riktlinjer 

kan vi läsa om det ansvar som vilar på skolan angående att uppmärksamma och ge 

elever i svårigheter stöd ”Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja 

elever i behov av särskilt stöd”(Lgr 11:2.2,s.14). Vidare står det att ”läraren ska 

stärka elevens vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan och stimulera, 

handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter”(Lgr11:2.2,s.14). I 

skollagen finns en paragraf om skolans skyldighet att utreda elevernas behov innan 

särskilt stöd sätts in.   

 
Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom 

uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat 

sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst 

ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd 

skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra 

svårigheter i sin skolsituation.  Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart 

obehövligt. Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges 

sådant stöd (Skollagen 3 kap. § 8). 

 

Klassläraren är den person i skolan som först möter de elever som av olika 

anledningar riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Den första tiden i årskurs 

1, är kritisk och beroende av lärarens kunskaper och professionella förhållningssätt 

för att eleven ska känna sig trygg och utveckla goda läs- och skrivcirklar. Detta var 

bakgrund till mitt intresse att undersöka och lyfta fram klassläraren tankar, som 

betydelsefulla och viktiga. 

 

Oavsett om det är mognad eller specifika läs- och skrivsvårigheter är det 

betydelsefullt att intensiva insatser sätts in för elever i riskzon. Enligt Clay (1993) 

verkar det som ett hinder till att identifiera de barn som behöver hjälp med 

läsutveckling att invänta någon viss läsålder eller läsmognad. Clay (1993) anser att 

barnet är i direkt behov av uppmärksamhet, mer tid tillsammans med sin lärare, samt 

goda upplevelser inom sina svaga områden så att barnet har möjlighet att lära sig nya 

strategier. Även Stanovich (2000) lyfter faran att vänta med insatser och menar att 

vid 8 – årsålder kan läsare delas in i två grupper, de som blir bättre för varje gång de 
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läser och de som redan börjat falla tillbaka längre och längre bakom sina kamrater i 

klassen. Detta kallas Matteuseffekten, som jag mer ingående förklarar under rubriken 

teoretisk bakgrund. Clay (1993), grundare till en metod (Reading Recovery), att 

upptäcka elever i riskzon att utveckla läs- och skrivsvårigheter, förespråkar en-till-

en- undervisning, som en effektiv metod för att öva med elever som behöver extra 

stöd i sin läs- och skrivutveckling. Den kritik som lyfts fram angående 

läsprogrammet Reading Recovery är att programmet innehåller för liten tid till 

explicit träning av fonologisk avkodning. Catts och Kahmi (2005) menar att man 

ökar programmets effektivitet med 37 % om man lägger ner stor vikt vid inlärning av 

språkets delar, ljuden (fonemen). Att ställa sig på barnets sida enligt Clay (1993) är 

att uttrycka att målet med intensiv lästräning ska vara att barnet skall ha nått, och 

helst ligga lite över, genomsnittet för sin klass när träningsperioden är avslutad och 

att barnet har lärt sig hur man lär, samt uppleva ett stärkt självförtroende. ”One 

simply takes the pupil from where he is to somewhere else” (Clay, 1993, s 12). 

  

1.2 Teoretisk bakgrund 

Förr satte man fokus på vad läraren lärde ut nu är fokus på färdigeter, förmågor och 

processer oss barnen. Betydelsefullt är tid man lägger ner på träningen, vilken typ av 

texter man använder, interaktionen och den sociokulturella miljön (Catts & Kamhi, 

2005). Att varje barn är unik och utgångspunkt i sitt eget lärande blir synligt i 

elevens väg att knäcka läskoden. Jag kommer att använda den proximala 

utvecklingszonen för att lyfta fram betydelsen av att läraren studerar barnets 

lässtrategier för att få barnet självständigt och utveckla sin läsning och skrivning steg 

för steg. Matteuseffekten, goda eller onda läs- och skrivcirklar beroende på elevens 

upplevelse av att vara kompetent, påverkar elevens självbild och vilja att lära.   

 

1.2.1 Den proximala utvecklingszonen 

Enligt Vygotsky (1978) bygger barnen aktivt upp sin kunskap om världen och ingår 

samtidigt både i ett socialt och i ett kulturellt sammanhang. Social aktivitet får barnet 

att utvecklas till högre psykologiska processer där barnet efterhand självständigt 

utför aktiviteter som de tidigare gjort i samverkan med andra. Detta sociala samspel 

är en förutsättning för lärande och jag utgår i min studie från Vygotskys tankar om 

elevens egen inre psykologiska värld: ”Every function in the child´s cultural 

development appears twice: first, on the social level, and later on the individual 

level; first, between people (interpsychological), and then inside the child 

(intrapsychological)”( Vygotsky, 1978, s. 57). För att barnet ska utvecklas positivt är 

det lärarens ansvar att upptäcka de möjligheter som ligger i den sociala situationen 

genom att styra och vägleda barnet i dess egna kognitiva processer.  

 

Det är viktigt ur ett specialpedagogiskt perspektiv att kartlägga barnets närmaste 

utvecklingszon vilket öppnar dörrar och visar vart barnet är på väg utifrån de 

kunskaper och erfarenheter barnet har och den kunskap barnet klarar på egen hand 

och vad barnet förmår med stöd av någon annan. När barnet blir mer och mer 

självständigt utvecklas läs- och skrivförmågan varje gång hon/han läser och skriver 

och så småningom ökar förmågan att läsa texter som är minde välkända och med ett 

svårare textinnehåll. Stöd och vägledning gör att eleven klarar svårare och svårare 

uppgifter (Vygotsky, 1978). Reichenberg (2006) lyfter fram att det är viktigt att 

lärare försöker överbrygga motståndet till svårare texter så inte eleverna hamnar på 

sin egen komfortnivå. Det är en balansgång att ställa rätt krav i undervisningen så att 
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varje elev utvecklas i skolan. Vygotskys teorier är grunden till den sociokulturella 

syn på lärande som har stor inflytande över de läroplaner som styr skolan idag. Barns 

lärande i skolan bygger vidare på de utvecklingsstadier som de ha genomgått före 

skolstart och med ett handledande förhållningssätt kan vi lyfta fram de kapaciteter 

barnet har för att lära nytt (Bjar, 2009). Att identifiera varje barns närmaste 

utvecklingszon hjälper till att bestämma barnets morgondag, det dynamiska 

tillståndet i dess utveckling, där lärande kan ske (Bjar, 2009). Vygotsky (1978) anser 

att endast den undervisning som förekommer utveckling är bra, eftersom barnet då 

kan dra nytta av den i andra sammanhang.  

 

1.2.2 Matteuseffekten 

Stanovich (2000) använder uttrycket Matteuseffekten för att beskriva hur onda och 

goda cirklar uppstår. Uttrycket kommer från Matteusevangeliet i bibeln: ”Ty den som 

har, han ska få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom ska det tas 

också det han har”(Bibel, 2000, Matteus 13:12). Svårigheter med att knäcka 

läskoden i skolan gör att elever i skolan möter enklare texter och mindre textmängd. 

När mycket energi får läggas på avkodning blir läsningen långsam vilket påverkar 

läsförståelsen. Lusten att läsa minskar när läsningen blir en svårighet som inte ger en 

positiv upplevelse, vilket leder till en dålig självbild och är ett avgörande hinder i ett 

barns läs- och skrivutveckling. Lässjälvbilden påverkar och är avgörande för elevens 

motivation och uthållighet. Elever i läs- och skrivsvårigheter förlorar lättare tillit till 

den egna förmågan och de är mindre effektiva när det gäller att möta motgångar 

(Taube, 2007). När varje lästillfälle innebär en risk att sänka elevens självbild tappar 

de helt motivationen att läsa. Efter många misslyckanden där självbilden sänks 

kanske lusten att rädda det lilla som finns kvar av självkänslan är starkare än lusten 

att lära (Taube, 2007). En metod att skydda självbilden från ytterligare oförmåga är 

en passiv inlärningsstil. Eleven tar inget ansvar för vare sig framgång eller 

misslyckande och utvecklar strategier för att undvika att läsa. De elever som är i 

behov av mycket lästräning får minst på grund av undvikande strategier. De missar 

den dagliga träningen som krävs för att befästa läsningen. Redan första skolveckan 

upplever vissa elever svårigheter och känner motvilja mot läs- och skrivaktiviteter 

och det finns en risk att de inte når önskvärd nivå, flytande läsning med förståelse. 

Eftersom läsning är nyckeln till språkutveckling, läsning i sig själv utvecklar 

ordförråd, syntaktiska kunskaper och allmän kunskap om omvärlden, kan elever med 

begränsade läserfarenheter utveckla språkliga problem (Catts & Kamhi, 2005; Snow, 

1998; Taube, 2007). Läsning påverkar vår intellektuella förmåga där ’The Rich get 

richer and the poor get poorer’ (Stanovich, 2000).  Reichenberg (2006) skriver att om 

man misslyckas är det lätt hänt att man hamnar i en ond cirkel som leder till läs- och 

skrivsvårigheter, sämre ordförråd och sämre kunskaper i övriga ämnen. 

 

Teorin om Matteuseffekten kan hjälpa till att skapa förståelse för varför det är så 

viktigt att barns första möte med läsningens krav blir positiva upplevelser. Tidig 

förstärk satsning som måste hålla på så länge barnet behöver det kan motverka en 

negativ spiral (Blachman, 1995; Catts & Kahmi, 2005; Clay, 1993;). Goda cirklar 

uppstår när elever tidigt knäcker koden på egen hand eller i stöd av andra och 

upplever läsningen positiv (Taube, 2007). Det utvecklas god tillit med en 

läsförståelse som inbjuder till mer läsning av böcker och svårare texter. Jag- kan- 

känsla utvecklas.  Ett sätt att höja elevens självkänsla är att de under skoldagen få 

många jag- kan- upplevelser (Glentow, 2006). 
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2. TIDIGARE FORSKNING 

 

Det finns en gedigen forskning om hur läs- och skrivutveckling sker, där en god läs- 

och skrivinlärning där eleven får den tid som krävs för att lära och befästa fenomenet 

läsa och skriva gynnar alla barn och får även de elever som befinner sig i riskzon att 

utvecklas på ett önskvärt sätt. Mycket av litteraturen förordnar förebyggande och 

tidiga insatser. Tiden för varje barn och lärarens djupa kunskaper om läs- och 

skrivutveckling och förmåga att skapa goda lärtillfällen med explicit undervisning 

om att läsa och skriva är avgörande och förhindrar att elever hamnar i läs- och 

skrivsvårigheter. Den språkliga medvetenheten är basen i denna språkliga process. 

Jag kommer även att beröra forskning om läs- och skrivsvårigheter och betydelsen av 

att skapa framgång för elever i den tidiga läs- och skrivutvecklingen och avsluta med 

möjligheter till kompensation där alternativa verktyg öppnar möjligheter att gå runt 

svårigheter med att läsa och skriva.  

2.1 Språklig medvetenhet 

Barn lär sig talspråket helt naturligt i samspel med andra med en fascinerande lätthet, 

däremot lär man sig inte skriftspråket lika lätt och naturligt, vilket innebär en stor 

utmaning även för barn som kommer till skolan väl förberedda när det gäller det 

talade språket (Snowling, 2000). När barnet närmar sig skriftspråket genom 

nyfikenhet och frågor har miljön betydelse där personer i barnets närhet måste vara 

mycket explicit i sitt stöd för att ett barn ska lära sig läsa och skriva redan innan 

skolstart (Frost, 2009). Läsning innebär liknande processer som i tal och förståelse, 

men det finns en fysisk skillnad mellan tal- och skriftspråk där skriften finns kvar 

och kan läsas om och om igen. Tal försvinner med att det är uttalat och är helt 

beroende av sin talare (Catts & Kamhi, 2005). Barn måste gå från sin konkreta här 

och nu värld till att förstå även dåtid och framtid genom text (Treiman, 1992). 

”Perspektivbyten och en reflekterande hållning är mäktiga vingar för tanken, och 

med deras hjälp kan svinga sig över och bortom de murar som här- och - nu – 

situationen utgör” (Tornéus 2000 s. 13). Tornéus skriver här om det stora när barnet 

ska ändra sig i tanken och förstå att skriften är talat språk, vilket är första steget till 

en ny värld, där barnet ska lära sig att läsa och skriva. Dessa tankar kommer från 

Chomsky i Snowling och Humle (2005), som ansåg att språket kan ha två nivåer, en 

fysisk nivå som motsvarar texten och en andra nivå som talar om vad texten eller 

talet betyder. Chomskys forskning öppnade upp för ett ökat intresse för språkets 

betydelse och form. När förmågan att skifta från betydelsen till form går mycket 

långsamt är det betydelsefullt att stimulera denna förmåga hos barnet eftersom den är 

nödvändig för den kommande läsinlärningen där även andra faktorer är avgörande, 

språkförmåga, bokstavskännedom, uppgiftsorientering och motivation (Lundberg, 

2005). Fyra viktiga områden som på olika sätt är beroende av varandra samspelar 

inom språklig medvetenhet och är sammanlänkande med barns tidiga läs- och 

skrivinlärning: Pragmatisk-, syntaktisk - morfologisk och fonologiskmedvetenhet. 

 

Pragmatisk medvetenhet betyder hur språket används i sociala sammanhang. 

Medvetenhet om vad det innebär att läsa och skriva och hur man kan använda denna 

kunskap. En målinriktad syn på sin egen läsning bidrar med en positiv 

uppgiftsorientering, där viljan att lära sig läsa är stark och drivs av en nyfikenhet. 

Lundberg och Herrlin (2005) skriver om att bristfällig uppgiftsorientering kan ge 

upphov till inlärningssvårigheter. 
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Den syntaktiska medvetenheten är förståelsen av språkets regler, grammatik, som 

reglerar hur ord kombineras till fraser och meningar. Den syntaktiska medvetenheten 

har betydelse för hur barnet utnyttjar skiljetecken och andra syntaktiska ledtrådar vid 

läsning (Tornéus, 2000).  

 

Den morfologiska medvetenheten innebär förståelse av ordens minsta 

betydelsebärande enheter. Att stimulera den morfologiska medvetenheten är 

betydelsefullt för både avkodning och läsförståelse (Tornéus, 2000). Den 

gemensamma läsningen är inte en tillräcklig faktor för att barnen ska få en god 

läsförmåga, men den har en gynnande effekt, speciellt för barn som kommer från 

hem där det saknas litterär stimulans (Catts & Kamhi, 2005). Frost (2005) skriver om 

undersökningar av 3-åringars ordförråd, ordförståelse och meningsbyggnad visar på 

ett starkt samband på deras läsning 13 år senare.  

 

Den fonologiska medvetenheten är förståelsen av språkljud. Läsning och skrivning är 

språkliga kommunikationshandlingar baserade på ett system av skriftliga symboler, 

t.ex. alfabetet. Vårt språk är alfabetiskt, där bokstäverna representeras av fonem 

därför är det fonologiska området betydelsefullt i samband med läsning och 

skrivning. Läsforskningens viktigaste upptäckt är att barnets explicita medvetenhet 

och användandet av det fonologiska verktyget i språket spelar en betydande roll i läs- 

och skrivutvecklingen (Catts & Kamhi, 2005; Elbro, 2004; Gillon, 2004; Høien & 

Lundberg, 1999; Rack, 2005; Snowling, 2000). Undervisning i fonemisk 

medvetenhet tillsammans med fonem – grafem -korrespondens har större effekt än 

enbart undervisning i fonemisk medvetenhet (Ehri, 2005).  

 

En tanke som är intressant är att det finns en del forskare som menar att läsning leder 

till fonologisk medvetenhet. Det kan vara så som Liberg (2006) uttrycker det att de 

samspelar och förstärker varandra. Lundberg (2005) skriver att även om ett barn inte 

har utvecklat en fonologisk medvetenhet kan barnet börja läsa ord, eftersom 

ordavkodningen stimulerar utvecklingen av den fonologiska medvetenheten. Explicit 

instruktion om språkljuden som de allra flesta elever behöver ska vara lustfyllda och 

väcka intresse (Catts & Kamhi, 2005). Det gäller att gå varligt fram så aktiviteterna 

leder till en spännande upptäcktsfärd i språkets formvärld och vara lyhörd för barnets 

sätt att tänka (Tornéus, 2000). Bornholmsprojektet med träning av fonologisk 

medvetenhet genom rim och bokstav - och ljudidentifiering visade värdet av 

förebyggande insatser i fem- sexårsåldern, särskilt barn i riskzonen, fick ett mjukare 

och mer betydelsefullt möte med skriftspråket som fungerade (Lundberg i Kere & 

Finer, 2008). Detta förebyggande arbete ger en bra och trygg grund, som det borde 

vara en självklarhet att ge alla barn, inför den fortsatta viktiga läsinlärningen i 

årskurs 1. När man kartlägger med Fonolek (snabbt och enkelt grupptest) får man en 

bild av barnets språkliga medvetenhet som är av stor betydelse för skolstart och den 

tidiga läsutvecklingen. En god språkutveckling hos små barn etablerar en mycket bra 

utgångspunkt för vidare läsutveckling. ”Reading development is dependent on meta-

linguistic insights on many linguistic levels” (Frost, 2005 s. 90).  

2.2 Barns läs- och skrivutveckling 

I vårt samhälle värderas läsning högt och är nyckeln till vidare utbildning därför är 

förväntningarna på barnen i första klass stora. Barnen ska gå från det talande språket 

till förmågan att läsa och skriva med lätthet, trots ett myller av komplexa invävda 
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faktorer som gör läsningen till en svår process. Omgivningen, kognitiv förmåga, 

ärftlighet, motivation och kvalitéer i den explicita instruktionen spelar roll för barnets 

åtkomst till läs- och skrivförmåga (Gillon, 2004). Konsten att lära sig läsa innebär att 

integrera ett system för att processa nedskrivet tal med ett som redan existerar som 

processar talat språk (Snowling, 2000). Barn som kommer till skolan i första klass 

har olika kunskaper och erfarenheter angående att läsa och skriva och det är en stor 

utmaning för klassläraren att möta varje elev där hon/han befinner sig och fortsätta 

och stödja elevens läs- och skrivutveckling. Processen att lära sig läsa sträcker sig 

över flera år och involverar både att bilda ett ordförråd av sight -words och att 

utveckla avkodningsförmågan. Trots det komplexa i nedskrivet språk lär sig de allra 

flesta barn att läsa förvånansvärt lätt men för att utvecklas och bli goda läsare 

behöver många direkt undervisning (Adams, 1990; Frost, 2009; Snow, 1998; 

Snowling, 2000; Torgesen, 2005). Blachman (1995) ställer sig frågan varför det går 

så lätt för vissa barn och andra får slita och kämpa med bokstäverna och lyfter fram 

för att lära ut konsten att läsa krävs kunskap om läs- och skrivutveckling.  

 

2.2.1 The simple view of reading 

Läsprocessen beskrivs av Gough and Tunmer (1986) i formeln the simple view of 

reading: Läsning = Avkodning x Förståelse. God läsförståelse är beroende av att 

både ordavkodning och förståelsen fungerar bra. Läsfärdighet eller språkförståelsen 

blir produkten av de två delfärdigheterna. Formeln förklarar att om inte avkodningen 

fungerar, så kan ingen läsning ske. Läsning innebär även att personen förstår det den 

avkodar. Både A och F måste därför vara större än noll för att läsningen ska fungera 

(Gough & Tunmer, 1986). Avgörande för att kunna avkoda ord är förståelsen av den 

alfabetiska principen, det vill säga kopplingen mellan grafem och fonem, där den 

fonologiska förmågan är nödvändig (Høien & Lundberg, 1999). Detta kräver 

bokstavskännedom och kunskap om ortografiska mönster.  Betydelsefullt är elevens 

förmåga att avkoda ord utan ansträngning exakt och korrekt både i kontext och i 

isolering (Blachman, 1995; Catts & Kamhi, 2005; Ehri, 2005). Genom 

inblandningshinder (Red written in blue) den så kallade Stroop effekten kan man 

mäta om ordavkodningen sker automatiskt (Stanovich, 2000). Ordavkodningen kan 

automatiseras, men inte läsförståelsen, som kräver uppmärksamhet och kognitiva 

resurser för att förstå innehållet i skriven text. Å andra sidan kan god läsförståelse 

vara ett stöd i avkodningsprocessen, särskilt hos yngre barn, som listar ut ord utifrån 

betydelsen och budskapet av hela meningen (Høien & Lundberg, 1999).  

  

Avkodningsförmågan har delats in av olika forskare i speciella stadier eller faser som 

kan överlappa varandra. Høien och Lundberg (1999) kallar faserna för 

pseudoläsning, logografisk-visuell, alfabetisk-fonemisk och ortografisk-morfemisk. I 

den första fasen, pseudoläsning lär sig barnet att känna igen välbekanta skyltar i för 

dem meningsfullt sammanhang utan grafiska detaljer. Barn vet vad läsning är men 

inte hur man gör när man läser. Den andra fasen är den logografisk-visuella, där läser 

barnet orden som bilder utan att de ännu förstår hur den alfabetiska skriften fungerar. 

I den fasen läser barnet sitt namn, kamraters och syskons namn, ord som mamma och 

pappa. Det är inte nödvändigt att man ska kunna läsa logografiskt för att kunna läsa 

fonetiskt. Den tredje fasen är den alfabetisk-fonemiska.  I denna fas lyckas barnet 

med att knäcka den alfabetiska koden vilket innebär att man har förstått att ord kan 

delas upp i beståndsdelar, fonem, och att dessa enheter symboliseras av 

bokstavstecken, grafem, och att man kan smälta samman enheterna och komma fram 

till nya ord. I den fjärde fasen, den ortografisk-morfemiska, känner barnet igen orden 
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som ortografiska mönster på en gång och utan ansträngning. Orden avkodas direkt, 

omedvetet, snabbt och automatiskt. Den helhetsbetonade, snabba och automatiserade 

ortografisk-morfemiska läsningen sker inte utan avkodning, utan läsaren ser ledtrådar 

i ordens ortografiska och fonologiska struktur (Høien & Lundberg, 1999).  Man kan 

se beskrivningarna av stadierna som de dominerande strategierna som används vid 

ordigenkänning och utan att utesluta andra strategier en grov beskrivning av barns 

läsutveckling (Taube, 2007). Genom kartlägga elevens läsning får man kunskap för 

att kunna ge rätt instruktion och feedback på elevens kunskapsnivå (Høien & 

Lundberg, 1999). Vägen att uppnå den ortografisk-morfemiska, som är det slutliga 

målet enligt Høien och Lundberg (a.a. ), kan se olika ut för olika elever.  

 

Ehri och McCormick (1998) använder ordet faser eftersom en läsare inte måste klara 

ett steg fullt ut innan man går till nästa. Deras modell för hur elever lär sig läsa ord 

har fem faser i läsutvecklingen som identifierar betydande framsteg som uppstår när 

barn lär sig läsa. Faserna visar den speciella typ av alfabetisk kunskap som 

dominerar i de anslutningar som bildas (Ehri & McCormick, a.a.). När barnen börjar 

använda alfabetiska processer kommer de in i de olika faserna successivt genom att 

använda anslutningar från mer än en fas för att lära sight- words.  

 
1. Pre-alphabetic phase – Eleven läser orden genom att orden har lagrats i minnet 

efter sin betydelse. Barnet har memorerat ordet efter visuella egenskaper eller gissar 

utifrån kontextuella ledtrådar (Ehri & McCormick, 1998). I senare faser kan dessa 

visuella ord utforskas genom nya lässtrategier. 

  

2. Partial-alphabetic phase – eleven använder bokstavsljud som ledtrådar för att 

komma ihåg orden, men kan inte segmentera alla fonem i ett ord (Ehri, 2005). 

Fonetisk läsning gör att läsaren kan tillägna sig mer avancerade Sight- Words än vad 

en kontextbunden och visuell läsare kan. Barnet har svårigheter med att avkoda 

okända ord. 

 
3. Full-alphabetic phase - eleven har förmågan att förstå sambandet mellan grafem 

och fonem, den alfabetiska principen, kan avkoda okända ord och börjar lagra fler 

ord som sight- words i det ortografiska minnet (Ehri, 2005). Behärskningen av denna 

fas är avgörande för att flytta in i nästa två faser. Fonologisk läsning är en 

förutsättning för att lära sig ortografisk läsning.  

 
4. Consolidated-alphabetic phase – Eleven kan avkoda orden snabbt och har god 

förståelse. Eleven lär sig olika bokstavskombinationer, morfem och ortografiska 

mönster även i längre ord. Detta inkluderar stavningar av stavelser, morfem och hela 

ord som har blivit förenade (Ehri & McCormick, 1998).   

 

5. Automatic-alphabetic phase – eleven använder de tidigare befästa strategierna för 

att läsa nya och okända ord. Läser snabbt med god förståelse de allra flesta ord 

automatiskt.   

 

Sight- words är ord som läsaren läser genom att komma ihåg hur de läste dem förut. I 

minnet finns information om stavning, uttal, roll i meningen och förståelsen. Målet är 

att med en blick läsa ordet och koppla till att förstå ordet som finns i barnets 

ortografiska lexikon (Ehri, 2005). Kunskap om det alfabetiska systemet ger läsaren 

ett ortografiskt lexikon som möjliggör att läsa sight- words.  
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Kritiken angående stadiebaserade teorier är att de fokuserar på vilken kunskap barn 

behöver för att bli bra läsare och inte på mekanismer som ligger bakom god 

läsförmåga och en annan begränsning är att stadier grovt förenklar utvecklingen och 

inte tar hänsyn till individuella skillnader (Catts & Kamhi, 2005).  

 

Enligt The dual route theory (Castles & Coltheart, 1993) sker läsprocessen antingen 

direktvägen till det ortografiska lexikonet, vilket innebär att man känner igen ordet 

visuellt som helhet eller indirekt via den fonologiska strategin, som innebär 

ljudmässig omkodning av bokstäver eller stavelser. Saknas ordet i det mentala lexikonet 

måste den indirekta vägen användas. Barn som precis knäckt koden använder mest den 

fonologiska vägen medan utvecklingen, efter läserfarenhet, mer och mer övergår till 

den ortografiska vägen (Castles & Coltheart, 1993). Båda vägarna stöder varandra 

(Jacobson m.fl.,2006). När barnet inte längre ljudar högt övergår stödet till att vara 

mer visuellt, alltså barnet leds mer och mer in på den direkta vägen.  Även en mer 

avancerad läsare kan använda den fonologiska strategin, som är ett effektivt verktyg, 

när eleverna möter ett okänt ord eller nonsensord (Castles & Coltheart, 1993). 

Läsaren kan använda ledtrådar i text om läsningen sker i kontext, men viktigast för 

att bli en god läsare är tillgång till den direkta och den indirekta vägen i läsprocessen.  

 

Självinlärningshypotesen, Self- Teaching Hypothesis (Share & Stanovich, 2000) har 

ett processperspektiv på läsinlärningen. Modellen förklarar relationen mellan 

alfabetisk/fonologisk avkodning och flytande läsning, det vill säga hur barnet 

tillgodogör sig automatiserad läsning som bygger på ortografisk avkodning. 

Fonologisk avkodning agerar som en självinlärningsmekanism eller som en inbyggd 

lärare som gör barnet i stånd att självständigt utveckla kunskap om hur specifika ord 

stavas och en allmän ortografisk kunskap. Share och Stanovich (2000)  menar att 

varje lyckat avkodningstillfälle med ett nytt ord ger en möjlighet att få ett ords 

ortografiska mönster som är kritiskt i utvecklingen av ordigenkänningsförmågan. 

Blachman (1995) problematiserar detta och menar att för elever med mycket 

felläsningar och dålig förståelse som följd blir inte alltid mötet med texten lyckad.  

Fonologisk avkodning ger kunskap om hur enskilda ord stavas och om ortografiska 

regler och konventioner (Blachman, 1995; Catts & Kahmi, 2005; Rack, 1992). Den 

självinlärande processen kräver ett visst mått av fonologisk medvetenhet, 

bokstavskännedom och förmåga att kunna koppla bokstäver till motsvarande ljud 

samt förmåga att ljuda samman bokstäverna till ord (Gillon, 2004; Snowling, 2005).   

 

Barn som har svag fonologisk medvetenhet kommer att få kämpa med sina första 

försök att avkoda ord. Deras möte med ord blir färre än en framgångsrik läsare och 

deras få försök till mer komplexa fonem grafem relationer blir mindre. Detta gör att 

deras möjligheter att greppa självlärningsprocessen blir kraftigt begränsad (Gillon, 

2004). Att förstå barns utveckling av den fonologiska medvetenheten är kritiskt i 

både stadie- och självlärningsprocessmodeller angående ordigenkänning och 

stavning (Catts & Kahmi, 2005).  

 

2.2.2 Läsförståelse 

Läsförståelse är en aktiv process där läsaren aktivt tolkar texten genom att använda 

förhandskunskap, en schematiserad kunskap om det avsnitt av världen som texten 

handlar om (Høien & Lundberg, 1999). Läsning är en språkbaserad förmåga och i 
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likhet med andra språkliga aktiviteter involverar läsning komplexa kognitiva 

processer (Catts & Kamhi, 2005; Frost, 2009). Läsundervisning grundad på 

kognitiva teorier betonar läsförståelse. Att läsa är att förstå och det är viktigt att man 

utgår från texter som anknyter till barnets eget språk och erfarenheter. Slutsatsen är 

att god läsundervisning kräver kunskap om läsprocessen och läsutveckling på ett 

djupare plan. Språkliga och kognitiva faktorer är inte så viktiga för tidig läsförmåga, 

men för mer avancerad läsförståelse (Catts & Kamhi, 2005). Att förstå vad man läser 

kräver en integrering genom meningar för att förstå ledtrådar i kontexten och genom 

att inferera till tidigare kunskap gå utöver det som direkt står i texten (Snow, 1998). 

Det mänskliga medvetenheten har begränsad uppmärksamhetskapacitet därför måste 

nybörjaren automatisera delar av läsprocessen om allt ska rymmas inom den 

begränsade kapaciteten, sammanljudnigen kan ta all tankekraft så inget blir över för 

att förstå texten (LaBerge&Samuels, 1974). Utifrån dessa teorier är det viktigt att 

texten ligger på rätt nivå för barnet, så inte all energi går till avkodningen utan att 

barnet förstår innehållet.  

 

Det finns en ökad medvetenhet i betydelsen av explicit läsförståelseundervisning i 

skolan, som en följd av internationell forskning. I den forskning (PIRLS- Progress in 

International Reading Literacy Study och PISA- Programme for International 

Student Assessment) som skolverket (2007) har varit en del i diskuteras att 

undervisningen i skolan är i hög grad inriktad på formell färdighetsträning. 

Reichenberg (2006) skriver att i den svenska skolan är det stort fokus på elever med 

specifika lässvårigheter/dyslexi och hur man inom skolan, kan kompensera för dem. 

Elever med läsförståelseproblem har inte uppmärksammats eftersom de ofta kan 

avkoda, läsa innantill, jämförelsevis väl. Magnusson och Nauclér (2006) ställer 

frågan Vem misstänker att den som läser som ett rinnande vatten inte förstår det 

lästa? Efter undersökning av läsförståelse skriver de att det finns barn som är dåliga 

avkodare men som tillhör de bästa när de gäller att förstå vad de läser och de borde 

inte finnas alls om automatiserad avkodning är en förutsättning till en god 

läsförståelse. Förmågan att röra sig i texter påverkar utvecklingen av läs- och 

skrivförmågan därför är det betydelsefullt att låta eleverna reflektera mer med 

varandra om det de läser och skriver (Liberg, 2006; Snow, 1998).   

 

2.2.3 Flytande läsning 

Nyckeln till flytande läsning är att orden finns i det ortografiska lexikonet och känns 

igen automatiskt utan ansträngning (Catts & Kamhi, 2005; Taube, 2007). Flytet beror 

på vilken texten är, hur välkända orden är och hur mycket man har övat. Lundberg 

och Herrlin (2005) lyfter fram läsflytets betydelse för läsförståelsen. De beskriver det 

som att flytet bildar bron mellan ordavkodningen och förståelsen. Om eleven 

använder prosodi: rätt rytm, tempo, intonation och betoning är det ett tecken på att 

eleven har flyt i sin läsning (Kuhn & Stahl, 2003). Det finns studier som visar att 

svaga läsare inte använder prosodisk frasering i lika hög grad i sin läsning som 

skickliga läsare.  Läraren måste vara observant och inte tillåta barnet att fastna i ett 

för långsamt lästempo, utan så snart som möjligt uppmuntra barnet att variera sin 

läshastighet beroende på om han/ hon läser en lätt, känd eller en svår, okänd text 

(Clay, 1993). Läsflyt handlar inte enbart om att läsa med god hastighet, förmåga att 

känna igen orden korrekt och att läsa med lämpligt prosodimönster, det vill säga 

betoning, ljudläge och frasering, utan har stor betydelse för läsförståelsen i både tyst 

läsning och högläsning (Kuhn, 2005). Det är avgörande för eleven i lässvårigheter att 

öva läsning i många varierande sammanhang och inte enbart isolerat genom 
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läsinstruktion (Snowling, 2000). Barnets går från medveten avkodning till 

automatiserad avkodning med hjälp av riklig mängd av läsning (Ehri, 2005). 

2.3 Skrivprocessen 

Skrivträning både bokstavskunskap och genreskrivning, stödjer utvecklingen av 

såväl ordavkodningsprocesser som förståelseprocesser. Dysthe (1995) uttrycker att 

ge upp skrivandet är i värsta fall att ge upp tänkandet, därför måste skrivprocessen få 

en betydligt större plats i skolan (Lundberg, 2009).  Datorn är ett viktigt redskap, och 

ska användas regelbundet i klassrummet, för skrivande, men de små barnen ska tidigt 

få känna känslan av att forma bokstäver och även binda ihop på ett enkelt sätt. 

Lundberg (2009) betonar att i handens utformning av bokstäver finns en sensorisk 

närhet till skriften som inte är möjlig vid ett tangentbord. Motoriken vid handskrift 

hjälper också till att ge en minnesbild av bokstävernas form. Strömqvist (1988) 

skriver om att följa elevernas skrivprocess och att skriva efter mallen tänk, berätta 

och skriv. Muntlig och skriftlig konstruktiv respons ska vara en självklarhet i 

undervisningen, vilket utvecklar elevernas skrivande (Lagrell, 2000). Om barnet 

känner att det går att berätta genom skrift blir de stimulerade att utforska 

skriftspråket (Fast, 2010).  

 

Skrivandet får barnen att tänka på sambandet mellan bokstav/ljud, relationen mellan 

skrift och talspråk och ortografiska mönster för hur man stavar (Hagtvet, 2009). 

Hagtvet (2004) lyfter fram att barn ska möta ljudet först som ligger nära barns 

talspråk innan bokstavens namn. Read (i Blachman, 1995) menade att genom att 

studera barns upptäckarskrivning som han kallade invented spelling kan man få 

värdefull information om barnets kunskapsnivå och utveckling rent fonologiskt. Fast 

(2010) betonar angående tidigt skrivande att barnets textskapande ska växa fram 

utifrån den nivå i den skriftspråkliga utveckling som barnet befinner sig på. När man 

knäckt den alfabetiska koden kan man inte enbart se att skrivning utvecklar läsning 

utan det är två sidor av samma mynt (Taube, 2011).  

2.4 Olika läsmetoder 

Läsforskningen lyfter fram olika läsmodeller där man antingen betonar 

avkodningsförmågans roll eller läsförståelseprocesserna.  Den bottom- up – modell 

som är mest känd formulerades av Gough (1972) (I Taube, 2007). I Bottom-

upmodeller utgår man från textens och språkets minsta delar. Ljudmetoden/ phonics 

utgår från en bottom- upmodell.  I top-downmodellerna finns Whole language och 

ordbildsmetoden där läsaren ska förstå textens innebörd och budskap, därför är 

läsarens förförståelse, förväntningar och erfarenhet är av stor betydelse. De mest 

kända förespråkarna för top-down-modellerna är Goodman (1970) och Smith (1971) 

(I Taube, 2007). Under 1970- och 1980-talat fördes det, under benämningen 

Läskriget eller på engelska The readingwar, i Sverige och i flera andra länder en 

hård och intensiv debatt om vilken av den analytiska (Whole Language) och 

syntetiska (phonics) metoden som var den rätta. Rapport från skolverkets projekt om 

gemensamma ståndpunkter angående läs- och skrivinlärningspedagogik och läs- och 

skrivsvårigheter belyser att de specialpedagogiska insatser som visar sig 

framgångsrika är tidig intervention på barnets nivå med ett diagnostiskt 

förhållningssätt, samverkan med föräldrar och betoning av motivation och 

självkänsla (Myrberg & Lange, 2006). Tyvärr påverkas det stöd eleven får av hur 

skolans verksamhet är organiserad och inte av de svårigheter eleven har. Även Frost 

(2009) lyfter fram att anpassat graderat stöd är viktigare än val av metod. Idag finns 
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ett ömsesidigt erkännande av nyckelståndpunkter i de två grundsynerna och ett 

stabilt underlag för en teoriförankrad läsundervisning (Frost, 2009). 

 

Det finns många olika sätt att lära sig läsa och att knäcka läskoden och just på grund 

av det är det viktigt att använda många inlärningsstilar och ta tillvara elevernas egna 

erfarenheter (Catts & Kahmi, 2005; Fast, 2007; Hagtvet, 2004; Liberg, 2006). LTG 

stämmer väl överens med Litercy – forskningen där man utgår från elevernas egna 

språk, intressen och livssituation (Stadler, 1994). LTG (läsning på talets grund) är 

egentligen ingen läsinlärningsmetod utan ett arbetssätt där man betonar elevens roll 

som aktiv och skapande i inlärningsprocessen. Leimar (1974) som grundade LTG 

utgick från Vygotskys sociokulturella teorier om människans utveckling i samspel 

med kulturen. LTG utgår från en top - downmodell, men Leimar (1974) betonar att 

de elever som inte klarar kopplingen mellan talljud och tecken behöver strukturerad 

hjälp med att lära sig att ljuda. 

 

2.4.1 Whole language/Helordsmetoden 

Whole language traditionen kommer ursprungligen från Nya Zeeland och bygger 

sina metoder på klassrumserfarenheter med stark betoning av helheten och 

förståelsen (Taube, 2007). Man utgår ifrån att lära sig läsa är enbart en naturlig 

fortsättning på barnets språkutveckling. Läsfärdigheten uppstår om barnen får 

möjlighet att läsa för dem meningsfulla texter, där utgångspunkten är elevernas egen 

livsvärld. Enligt metoden kommer den fonetiska kunskapen automatiskt i samband 

med att eleverna lär sig ordbilder. Whole Language är en analytisk metod, det 

innebär att undervisningen går från helheten till delarna och går aldrig ner och ljudar 

ihop ordet. De utgår från helord som sedan bryts ner i mindre delar och analyseras. 

Läsning ses inom den här traditionen som en kommunikativ process och för att lära 

måste eleven vara delaktig i denna kommunikation med andra. Den kritik som riktas 

mot ordbildläsning är att den har sina begränsningar och det har visat sig att många 

barn inte av sig själva upptäcker språkets logiska uppbyggnad (Catts & Kahmi, 2005; 

Høien & Lundberg, 1999; Snowling, 2000 Stanovich, 2000 ). I värsta fall kommer de 

elever som har svårigheter inte längre än till logografiskt bildläsande av vissa vanliga 

ord utan att förstå den alfabetiska principen och få det viktiga fonologiska verktyget 

som behövs för att avkoda nya ord (Ehri, 2005; Høien & Lundberg, 1999; Snowling, 

2000; Stanovich, 2000).  

 

2.4.2 Phonics/Ljudmetoden 

Ljudmetoden är en syntetisk läsinlärningsmetod där fokus ligger på inlärning av 

språkets delar, ljuden (fonemen) och därefter övergång till att läsa och skriva ord, 

hela meningar och texter. Undervisningen är strukturerad och går från det 

lätta/inlärda till det svåra/okända. Enligt ljudmetoden ska en elev för att lära sig läsa 

ha god fonologisk medvetenhet. Det finns stora möjligheter att förebygga läs- och 

skrivsvårigheter genom ett strukturerat arbete med den fonologiska medvetenheten 

(Gillon, 2004; Høien & Lundberg, 1999; Rack, 2005; Snow, 1998; Snowling, 2000).  

Målet är att eleverna ska automatisera sin ordavkodning och få flyt i sin läsning där 

all uppmärksamhet kan läggas på att förstå texten. Kritiker anser att ljudmetoden är 

tråkig, teknisk och leder till mekanisk läsning med begränsad läsförståelse eftersom 

man erbjuder läsmaterial som är ointressanta för barnen (Stadler, 1994). Att lära sig 

att ljuda ska vi inte se som ett mål utan ett medel och viktigt för eleven att kunna när 

de möter främmande ord (Liberg, 2006). Metodens styrka är att den i de flesta fall 

leder till säkerhet i avkodning och rättstavning. Ljudmetoden är den mest effektiva 
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metoden att tillämpa för att få goda läsare för svensktalande barn, eftersom det 

svenska språket är så ljudenligt vilket många andra språk inte är till exempel 

engelskan (Høien & Lundberg, 1999; Stadler, 1994).   

2.5 Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi 

Själva ordet dyslexi beskriver kort vad svårigheten består i nämligen – svårigheter 

med det skrivna ordet (dys- svårigheter, lexia- ord). Dyslexi är en ihållande störning 

av kodningen av skriftspråket, förorsakad av en svaghet i det fonologiska systemet 

(Høien & Lundberg, 1999). Enligt denna definition kan man finna dyslexi på alla 

intelligensnivåer. Enligt Snowling (2000) har dyslexi mer med den tekniska sidan av 

läsinlärningen och har inte något samband med den intellektuella begåvningen. 

Därför kan man finna högt begåvade personer med dyslexi och lågt begåvade 

personer med goda avkodningsfärdigheter, det finns heller inga forskningsmässiga 

grunder för att påstå att personer med lägre intelligens inte kan ha dyslexi. Ingen klar 

gräns skiljer dyslektiker från andra dåliga läsares (Jacobson, Svensson, Nordman & 

Sandell, 2006; Høien & Lundberg, 1999). Senare forskning har visat att de 

fonologiska bristerna som är en av de viktigaste faktorerna för att förklara dyslexi 

delvis är ärftliga (Jacobson m.fl., 2006), men andra faktorer i miljön kan också 

påverka. När mänskliga egenskaper och färdigheter beror på en kombination av olika 

orsaksfaktorer vilket är fallet med läs- och skrivsvårigheter säger man att de är 

komplexa eller multifaktoriella (Kere & Finer, 2008). Personer med dyslexi kan ha 

oväntade svårigheter med avkodningen jämfört med vad de presterar i andra ämnen 

t.ex. i matematik. Avkodningsproblemen innebär ofta även stora 

rättskrivningsproblem. Barn som har svårigheter med det visuella/ ortografiska 

minnet närmar sig ord som om de ser det för första gången, vilket tar mycket energi 

och påverkar läsförståelsen (Catts & Kahmi, 2005, Ehri; 2004). Läsningen blir som 

att cykla i motvind, eftersom läsningen kräver en så stor mental ansträngning (Høien 

& Lundberg, 1999). Detta kan leda till att elever undviker att läsa för att de läser 

dåligt, och därmed får de inte heller den lästräning som behövs för att automatisera 

avkodningen. Begreppet time on task har stor betydelse i läsinlärningen och innebär 

att ju mer tid vi ägnar åt en övning på en viss aktivitet desto bättre blir vi på det vi 

övar. Barn som har allmänna läs- och skrivsvårigheter på grund av att de övat för lite 

kan bli duktiga läsare när de får ett läsintresse och motivation att läsa (Jacobson 

m.fl.,2006). Inom området läs- och skrivinlärning och dyslexi finns idag forskning 

med tydligare definitioner för vad som skall klassas som dyslexi (Catts & Kamhi 

2005; Høien & Lundberg, 1999). Detta gör det möjligt att avgränsa dyslexi från 

andra lärandeproblem som kan påverka en positiv läs- och skrivutveckling. 1991 

presenterade Høien och Lundberg följande definition av begreppet dyslexi: 

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

skriftens principer för kodning av språket. Störningen ger sig först tillkänna som svårigheter 

att uppnå en automatiserad ordavkodning vid läsning. Störningen kommer också tydligast fram 

genom dålig rättstavning Den dyslektiska störningen går som regel igen i släkten, och man kan 

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

ihållande. Även om läsningen efter hand kan bli acceptabel, kvarstår oftast 

stavningsproblemen. Vid en mer grundläggande kartläggning av fonologiska färdigheterna 

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

Lundberg, 1999, s. 21). 

 

The International Dyslexia Associations definition av dyslexi i USA: 

 
Dyslexia is a specific learning disability that is neurobiological in origin. It is characterized by 
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difficulties with accurate and/or fluent word recognition and by poor spelling and decoding 

abilities. These difficulties typically result from a deficit in the phonological component of 

language that is often unexpected in relation to other cognitive abilities and the provision of 

effective classroom instruction. Secondary consequences may include problems in reading 

comprehension and reduced reading experience that can impede growth of vocabulary and 

background knowledge (Catts & Kamhi, 2005, s.62). 

 

Dessa definitioner belyser att kärnan i dyslexi är kopplat till ordavkodningen, där 

svårigheten att avkoda ord beror på svaghet på det fonologiska området. Framförallt 

ligger svårigheten i läsning av enskilda ord där internationell forskning visar att goda 

läsare inte behöver använda sig av ledtrådar i kontexten för att känna igen ord.  

Snowling (2000) lyfter fram bevis på att sambandet med fonologiska brister är starka 

och Stanovich (2000) påstod i sin forskning att kärnan i dyslexi är fonologiska 

brister. Snowling (2000) påvisar att en person med dyslexi avkodar fonologin 

annorlunda än en normal läsare och har en hypotes att barn som i början av sin 

läsinlärning har bra fonologiska representationer kommer med all säkerhet etablera 

länkar mellan bokstäver och talat språk. Barnen med dyslexi har svaga fonologiska 

representationer, men har däremot mindre svårt med semantiska och pragmatiska 

aspekter i jämförelse med de fonologiska svårigheterna. De barnen använder, precis 

som nybörjare, ledtrådar i kontexten i ett kompenserande syfte (Snowling, 2000). 

Hon menar att de grammatiska ledtrådarna och information i meningen gör att vi kan 

sluta oss till betydelsen av de ord som följer på andra ord i texten. Explicit 

instruktion att övergå till en mer exakt och noggrann ordavkodning är betydelsefullt 

för dessa elever. Share och Stanovich (2000)  menar att när ordigenkänningen är fullt 

utbyggd och automatiserad finns det inget behov av kontextuellt stöd i avkodningen 

som tidigare. Läsaren använder dock kontextuell information för att förstå texten 

(Høien & Lundberg, 1999). Sammanhanget gör det mångtydiga entydigt (Taube, 

2007). Dyslexi har sitt ursprung i tidig språkförmåga och påverkar inte läsning direkt 

och forskning belyser att genom tidiga insatser kan man kringgå svårigheterna och 

undvika onda cirklar (Snowling, 2000; Gillon, 2004). 

 

Finland avviker, när man kan läsa i PISA att endast 6 % läste på lägsta nivån. 

Finland lyckas alltså lyfta de allra flesta riskbarn ur riskzonen (Hagtvet, 2009). En 

tänkbar förklaring är att läraryrket har hög status i Finland och endast var tionde 

sökande antas på en utbildning som ger behörighet till forskarutbildning. En annan 

viktig förklaring är att stöd till elever i riskzon sätts in som en självklarhet tidigt och 

det finns ett stort läsintresse och läsengagemang hos finska elever (Taube, 2007). Det 

stora mysteriet om varför elever med läs- och skrivsvårigheter är långsamma läsare 

har lett till forskning där man studerar mekanismer hos framgångsrika läsare 

(Blachman, 1995; Catts & Kahmi, 2005). Indikationerna pekar på att skickliga läsare 

utvecklar god bokstavskännedom och fonologisk medvetenhet tidigt och läser orden 

snabbt och exakt (Blachman, 1995; Catts & Kahmi, 2005). Det fungerar som en 

modulär process som innebär att avkodningen inte bara går snabbt utan sker 

självständigt utan att vara beroende av ledtrådar i kontexten (Catts & Kahmi, 2005; 

Ehri, 2005; Stanovich, 2000).  

2.6 Framgång i läsning och skrivning 

Barnets egna förväntningar på skolstarten är väldigt stora och den första tiden är ett 

kritiskt år för läs- och skrivinlärning. Framgång i de första skolåren är en 

huvudsaklig grund för att barnet ska klara sig genom skoltiden (Clay, 1993). Barnet 

lär sig snabbt att använda olika strategier för att dölja sina svårigheter därför är det 
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en framgångsfaktor att hitta barn så tidigt som möjligt och sätta in hjälpen snabbt och 

effektivt innan det uppstår negativa spiraler (Taube, 2007). Självbilden är viktigare 

för framgång i den första läsinlärningen än begåvning (Jacobson m.fl. 2006 ). Senare 

forskning belyser att lärare har stor betydelse för elevers framgång i skriv- och 

läsutveckling och olika metoder ger eleven framgång inte enbart på grund av 

kunskaper om språkutveckling och läs- och skrivutveckling, utan stor betydelse har 

lärares lyhörda och engagerande förhållningssätt där förmedling av kunskaper och 

medkänsla spelar roll (Frost, 2009). Jenner (2004) uttrycker det har man skäl att 

hysa hopp om framgång. Du har som lärare möjlighet att skapa motivation genom 

positiva förväntningar och krav. Motivation är beroende av erfarenhet och 

bemötande (Jenner, 2004). Att visa respekt i det viktiga mötet och stödja elevers 

språkutveckling, som är viktig för självbilden och ett nödvändigt verktyg i allt 

lärande, är avgörande för elevens framgång.  

 

2.6.1 Att upptäcka läs- och skrivsvårigheter 

Ericson (2007) skriver att svårigheten inte ligger i att konstatera att en elev har läs- 

och skrivsvårigheter utan att avgöra om det är specifika eller ospecifika svårigheter, 

det vill säga om det är dyslexi eller annat slag av läs- och skrivsvårigheter, som 

skapar svårighet för eleven. Sverige har halkat efter i utvecklingen när det gäller 

åtgärder för barn med läs- och skrivsvårigheter (Ericson, 2007). Hon efterlyser 

kunskap för att öka förståelsen och arbetslag som kan utreda svårigheterna, eftersom 

ett barn har rätt att få veta varför de läser och skriver dåligt och dessutom få adekvat 

hjälp, eftersom det betyder oerhört mycket för barnets framtid. När man upptäcker att 

ett barn inte utvecklas som förväntat är det viktigaste att göra något åt det inte att få 

en formell diagnos (Ericson, 2007; Stadler, 1994). Om risktecken tas på allvar och 

omedelbart hanteras genom en intensifierad pedagogiskt satsning kan problemen 

avsevärt avhjälpas (Høien & Lundberg, 1999; Frost, 2009). 

   

Att tidigt kartlägga och att tidigt sätta in åtgärder borde vara en självklarhet och del 

av skolans princip, inskriven i skolans handlingsplan (Glentow, 2007; Frost, 2009).  

Den period som följer från det att koden är knäckt och till det att barnen känner en 

säkerhet i att skriva och läsa kallas konsolideringsperioden (Seymore, 1997) (I Frost, 

2009). Det är då som barn befäster och automatiserar sina grundläggande alfabetiska 

färdigheter. Läserfarenheter gör att avkodningen automatiseras, läshastigheten ökar 

det blir flyt i läsningen med god förståelse (Hagtvet, 2004). Denna utveckling sker 

naturligt hos de flesta barn, men för elever i riskzon att utveckla läs- och 

skrivsvårigheter är det av stor vikt att de får pedagogiskt stöd för att ta sig genom 

konsolideringsperioden eftersom forskning visar på att de är avgörande för den 

fortsatta utvecklingen att konsolideringsperioden inte blir för lång (Frost, 2009).  

 

2.6.2 Screening och kartläggning 

Läsinlärningen börjar inte den dagen barnen kliver in genom dörrarna till skolan. 

Utgångspunkten i undervisningen, redan första skoldagen, ska vara där eleven 

befinner sig i sin läs- och skrivutveckling. Pedagogisk, kvalitativ och dynamisk 

kartläggning innebär att lärare ansvarar för att kontinuerlig följa varje barns 

utveckling och framsteg (Bjar, 2009). Vid kartläggning kan man använda sig av både 

kvantitativa test som ger information om elevers läs- och skrivförmåga genom 

screening av hela klassen och utifrån resultat som kan vara standardiserade ge elever 

som inte når normen stöd. För att anpassa interventionen till varje elevs 

förutsättningar och behov behövs information, som man kan få i en kartläggning, om 
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vad som ska åstadkommas för och tillsammans med eleven (Ericson, 2007; Björck- 

Åkesson, 2007). Man kan inte enbart se på resultatet av screening och test utan 

ingående studera hur eleven går tillväga i läsning och skrivning, för att rätt stöd kan 

sättas in. ”Eventuella svårigheter får inte större konsekvenser än nödvändigt och det 

finns en chans att eleven får möjlighet att bygga upp sina färdigheter i passande 

tempo” (Elbro, 2004, s26). All diagnostisering och kartläggning måste ske utifrån en 

djup respekt för eleven som medmänniska (Høien & Lundberg, 1999).  

 

I en processanalytisk diagnostisering utifrån elevens förmåga i en rad läsaktiviteter, 

upptäcks vilka processer som fungerar normalt, och vilka som inte fungerar normalt 

(Høien & Lundberg, 1999). Genom att studera på djupet felläsningar och hur eleven 

stavar kan vi få värdefull kunskap om svagheter och information om vad eleven 

klarar av (Blachman, 1995). Elever i läs- och skrivsvårigheter har i sitt första möte 

med ord svårt att segmentera ord i fonem, svårigheter med att stava, läsa nonsensord 

och har en fortsatt svag avkodningsförmåga, osäker etablering av det ortografiska 

lexikonet där det tar tid att lära sig läsa genom sight- words (Blachman, 1995; Catts 

& Kahmi, 2005; Hoover & Gough, 1990; Rack, 2005).  

 

2.6.3 Pedagogiska insatser 

Om det föreligger en genetisk risk för dyslexi är det av stor betydelse med tidiga 

insatser innan det uppstår en spiral av händelser som gör att barnet upplever 

misslyckande (Snowling, 2000). Vänta–och–se–attityden är ett argument att inte ge 

särskilt stöd (Myrberg & Lange, 2006). Många elever som fått vänta–och–se-

pedagogiken sätter skolan så småningom in särskilt stöd, men det kommer för sent 

och insatserna är för små (Myrberg & Lange, 2006). Även Catts och Kahmi (2005) 

och Blachman (1995) lyfter att wait- and- see kan få negativa konsekvenser och att 

det finns möjlighet att upptäcka och hjälpa elever i riskzon redan innan skolstart. Ett 

barn med en känslighet för dyslexi, där både inre och yttre faktorer påverkar, kan få 

framgång om man inte enbart fokuserar vid svagheter utan även lyfter fram starka 

sidor (Catts & Kahmi, 2005; Snowling, 2000). Snowling och Humle (2005) skriver 

om att multisensoriska metoder har positiv inverkan på inlärningsprocessen där flera 

sinnen kan användas. Genom miscue- analys, där man tillsammans med eleven 

diskuterar textavvikelser i ett metakognitivt förhållningssätt, utvecklas elevens 

strategier i läsprocessen (Goodman, 2006). Framgång i läsningen är även beroende 

av att läraren ser barnets utvecklingspotential (Liberg, 2006). Diskussion med eleven 

vad de vill läsa och skriva och hur de vill göra det får barnet att växa. Ett spännande 

perspektiv är att se vad barnet är på väg och hur man kan ge exklusivt stöd genom de 

svåra processerna.  

  

Jacobson m.fl. (2006) beskriver i en modell, där nyckelorden är förebygga, träna och 

kompensera, hur man ska tänka vid planering av åtgärder för elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Det förebyggande perspektivet kan innebära en god läsinlärning. 

Om vi på ett fördjupat sätt förstår hur läsprocessen går till och hur denna kunskap 

utvecklas skapas ett nödvändigt verktyg för att lära andra konsten att läsa (Snowling 

& Humle, 2005). Träning av den språkliga medvetenheten ger elever en stark grund 

inför den fortsatta läsutvecklingen. Att automatisera läs- och skrivförmågan ingår i 

den andra inriktningen där intensiva insatser kan ha god effekt. Att finna omvägar 

runt elevernas avkodningsproblem genom kompensatoriska åtgärder kan skapa goda 

cirklar och ge eleverna ökad motivation. Jacobson m.fl. (2006) skiljer på inre och 

yttre kompensation. Inre kompensation innebär att elever med svårigheter finner sina 
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egna vägar runt sina problem, där man vinner på att utveckla elevens starka sidor. 

Den yttre kompensationen är ett gemensamt accepterande förhållningssätt och 

alternativa tekniska verktyg. 

 

En kärnpunkt i läsforskningen är läsprogram med explicit differentierad instruktion, 

där grunden är teorier om läs- och skrivprocessen, för att hjälpa den långsamma 

läsaren att automatisera avkodningen (Blachman, 1995; Clay, 1993; Catts & Kahmi, 

2005; Snow, 1998; Stanovich, 2000; Torgesen, 2005). Interventionsundersökningar 

visar att fonologisk träning ger positiva effekter på barns läsförmågor och bör 

innehålla flera komponenter, såsom att hålla språkljud i minnet, fonologisk 

produktion, fonologiskt arbetsminne och fonologisk medvetenhet (Samuelsson, 

2009). Torgesens (2005) resultat visar att adekvat intervention är framgångsrik och 

ju tidigare den sätts in desto bättre. En studie visar att elever i stora lässvårigheter 

uppnådde efter åtta veckors en-till-en-undervisning i stort sett tidigare medelläsnivå i 

klassen (Torgesen, 2005). Det behövs fler metoder som kan öka läsflytet hos elever 

och en organisation i skolan där alla barn som är i behov av stöd ska få tillgång till 

åtgärder av hög kvalité.  En undervisning som sker i form av en-till-en- undervisning 

ger eleven en bättre direkt vägledning, där det finns en större möjlighet att förklara, 

visa och instruera eleven (Clay, 2003; Torgesen). När eleven får bekräftelse och möts 

med respekt ökar möjligheten för utveckling och inlärning dramatiskt. Det är bättre 

med en intensiv träningsperiod än att sprida ut samma mängd träning över längre tid 

(Ehri, 2004; Torgesen, 2005). Den amerikanska nationalkommittén mot läs- och 

skrivsvårigheter betonar att extra stöd ska sättas in redan i årskurs1 av kvalificerade 

läsinlärningsexperter, vara kvalitativt annorlunda än den vanliga undervisningen och 

anpassas efter individens behov (Snow, 1998). En stark och intensiv satsning under 

de första skolåren kan leda till att elevens behov av resurser till specialundervisning 

resten av skoltiden reduceras (Høien & Lundberg, 1999).  

 

2.6.4 Alternativa verktyg 

Det finns en framtid i form av alternativa verktyg som redan idag finns i 

klassrummen och som ständigt utvecklas. Dessa hjälpmedel underlättar 

kunskapsinhämtningen och läsutvecklingen för elever med risk för läs- och 

skrivsvårigheter/ dyslexi redan under de första skolåren. Klassrummens digitala 

skrivtavlor ger förutsättningar att integrera tekniken i klassrumsundervisningen. En 

saga kan läsas upp med både röst, text och bilder, vilket gynnar lässvaga barn som 

behöver använda många sinnen för att öka förståelsen (Samuelsson, 2009). Vid 

scanning av texter, där sedan talsyntes kan användas, blir den kompenserade 

tekniken tillgänglig som stöd för alla elever, inte några få utvalda. Stava Rex kan 

introduceras när barnen börjar kunna skriva hela ord. Personer som använder 

rättstavningsprogrammen blir säkrare på att stava, vilket visar att kompensation kan 

vara träning i sig. Enligt Samuelsson (2009) kan talsyntes användas redan i årskurs 1 

för att stödja läsning, upptäcka rättstavningsmisstag för att vara ett stöd i 

skrivprocessen. Talböcker är ett sätt för elever att få samma upplevelse som kamrater 

som läser mer textmängd. Eleven behöver ibland vila ifrån strävan med avkodning 

och bara lyssna för upplevelsen och för att bygga upp ett ordförråd (Høien & 

Lundberg, 1999). För 20 % av de elever som inte uppnår normal läsförmåga, trots 

insatser under första och andra året, är kompensation sannolikt en nödvändighet för 

att de inte ska hamna efter i sitt skolarbete. Personer med dyslexi kan ha bestående 

svårigheter med läsflyt då är det väsentligt med tidig kompensation (Høien & 

Lundberg, 1999).  
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3. SYFTE 
 

Syftet med studien är att synliggöra klasslärares tankar om olika vägar att skapa 

framgång i läsning och skrivning för de elever som befinner sig i riskzon att utveckla 

läs- och skrivsvårigheter.  

3.1 Frågeställningar 

Hur kan klasslärare i årskurs 1 upptäcka elever i riskzon att utveckla läs- och 

skrivsvårigheter? 

 

Hur kan lärare i årskurs 1 stödja och skapa goda läs- och skrivcirklar för elever i 

riskzon att utveckla läs- och skrivsvårigheter? 
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4. METOD 
 

Min ansats i val av metod är kvalitativ genom lärarintervjuer och kvantitativ genom 

enkäter till lärare för att få en bredare uppfattning om hur lärare arbetar för att 

upptäcka och stödja elever i riskzon att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Det finns 

enligt Backman (2008) en flexibilitet i kvalitativa metoder som ger plats för 

variationer. Nackdelen är att resultatet påverkas av vem som har tolkat materialet. 

Att få flera personers synpunkter i ett kvantitativt resultat kan vara en fördel, men det 

sker ingen djupare förståelse angående om hur de svarande resonerar. Utformningen 

av min enkät har kvalitativt inslag. Bryman (2002) menar att det inte alltid är så lätt 

att dra en skiljelinje mellan kvantitativ och kvalitativ forskning.  

4.1 Val av metod och teoretisk utgångspunkt 

Det finns två olika forskningstraditioner att utgå ifrån: positivism och hermeneutik. 

Inom positivismen använder man sig av naturvetenskapliga metoder för att studera 

den sociala verkligheten och strävar efter att objektivt förklara. Hermeneutik å andra 

sidan handlar om de olika metoder och teorier som man använder sig av när man 

tolkar människors handlingar och beteenden (Bryman, 2008). För att få en fördjupad 

kunskap om verkligheten, där jag vill lyfta fram klasslärarens möjligheter att 

upptäcka elever i riskzon att utveckla läs- och skrivsvårigheter och hur lärare stödjer 

dessa elever, har jag valt att ta en kvalitativ ansats och ett hermeneutiskt 

förhållningssätt i min studie där det sker en tolkning av intervjuer för ny kunskap, 

där det skapas en djupare förståelse av frågeställningarna enligt Trost (2007).  En 

hermeneutisk tolkning är viktig när det handlar om att förstå människor och deras 

handlingar men tolkningen är en osäker aktivitet, där nackdelen är att resultatet 

påverkas av vem som har tolkat resultatet (Thurén, 2007). Jag valde den här metoden 

för att få en flexibel och dynamisk intervjuprocess som bygger på det 

intervjupersonen upplever som viktigt (Bryman, 2008). Målet med 

forskningsintervjun är att producera kunskap genom ett professionellt samtal (Kvale 

& Brinkmann, 2008). Utifrån en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 1) 

spelades intervjuerna in och transkriberades, vilket underlättade möjligheten att ställa 

frågor och följfrågor med en naturligt löpande dialog. För att nå en större grupp av 

lärare ingår i min studie en kompletterande enkätundersökning där första delen av 

enkäten (se bilaga 3) har kvalitativa inslag eftersom den delen bestod av öppna 

frågor, nästan samma som i intervjun, med möjlighet att brodera ut texten. Trots att 

det fanns möjlighet att svara i löpande text i enkäten fanns det ingen möjlighet för 

mig att ställa följdfrågor, vilket begränsar en djupare förståelse. Intervjuerna ger en 

fördjupad bild, där läraren i mötet skapar känsla i sitt berättande medan enkäten gör 

det möjligt att i viss mån generalisera och ge ett stöd till intervju resultatet, där ett 

mindre urval är en svaghet.  

4.2 Urval och begränsningar 

Urvalet i mina intervjuer består av 3 klasslärare som arbetar på 3 olika skolor i 

samma kommun. Den första lärare arbetar i klass 3 och kommer till hösten arbeta 

med år 1, vilket innebar i samband med intervjun att skifta perspektiv från år 3 till år 

1 redan nu i ett tidigt läge. Den andra läraren arbetar just nu med år 1 med 30 elever i 

klassen. Den tredje läraren är klasslärare i en 2-3:a, med ansvar för 

bokstavsinlärningen i år 1. Denna skola var den minsta av de tre skolorna jag 

besökte. Min strategi i urvalet var att få en varierad sammansättning för att se om 

elevernas möjligheter till stöd skiftar i olika organisationer beroende på storleken på 



26 

  26 (58) 
 

skolan. Min ambition var att intervjua klasslärare som arbetar med årskurs 1 detta år 

med en längre tids erfarenhet av undervisning med de yngre åldrarna, eftersom jag 

ville lyfta en djupare kunskap genom många möten med elever och erfarenhet av läs- 

och skrivinlärning. Jag sökte skolor i min närhet, eftersom min undersökning var 

tidsbegränsad, vilket gjorde att jag fick utesluta min egen arbetsplats. På en skola 

blev valet att intervjua en klasslärare som till hösten möter elever i klass 1. Min tanke 

från början var att intervjua en fjärde lärare som tackade nej på grund av hög 

arbetsbelastning. Då hade redan enkäten till alla lärare i klass 1-3 skickats ut i 

kommunen med hjälp av respektive rektor på de olika skolorna och besvarats av de 

som hade tid och intresse, därför beslutade jag att de material jag fått in var 

tillräckligt. Jag valde att skicka ut enkäten i en kommun med cirka 15 låg- och 

mellanstadieskolor. Eftersom min enkät delvis består av öppna frågor med svar i 

löpande text ville jag begränsa mitt urval i enkäten, eftersom bearbetningen är ett 

svårare val än enbart slutna frågor med svarsalternativ.  

   

Följande lärare deltog i intervjun och i enkäten:   

Lärare 1 - Lågstadielärare, arbetat som lärare i 25 år. Arbetar just nu i en 3:a med 22 

elever på en F-6 skola med ca 160 elever. I min text kallar jag lärare 1 Maria som 

arbetar på en mellanstor skola.  

Lärare 2 - Lågstadielärare arbetat som lärare i 41 år. Arbetar just nu i en 1:a med 30 

elever på en F-6 skola med ca 260 elever. Lärare 2 kallar jag Stina, som jobbar på 

den största skolan. 

Lärare 3 - Lågstadielärare, arbetat som lärare i 38 år. Arbetar just nu i en 2-3:a med 

15 elever på en skola med ca 60 elever. Jag kallar lärare 3 Lisa i min text eftersom 

hon arbetar på en liten skola. 

Enkäten är besvarad av 13 lärare där 3 av lärarna har lågstadieutbildning och övriga 

är grundskolelärare för tidigare år 1-7 . Antalet år som lärarna i enkäten har arbetat 

som lärare varierar från 1 år till 40 år. Lärarna arbetar alla utom en som klasslärare i 

år 1-3  just nu. En av lärarna har specialundervisning i klass 1-3. 

4.3 Genomförande 

Samtliga lärare kontaktades av mig personligen per telefon och alla var positiva och 

gav samtycke till intervjun. Intervjuerna har genomförts på lärarnas respektive skola 

i klassrum, litet grupprum och lärarrum, där vi i lugn och ro fått genomföra intervjun. 

Intervjuerna tog mellan 40- 60 minuter att genomföra och alla intervjuerna spelades 

in. Sedan har jag transkriberat inspelningarna relativt exakt för att efteråt kunna 

analysera materialet många gånger, för att hitta dessa lärares tankar om möjligheter 

och hinder att upptäcka och åtgärda och även upptäcka mönster mellan de olika 

lärarnas perspektiv. Under intervjun använde jag mig av en semistrukturerad 

intervjuguide som innebär både slutna respektive öppna svarsmöjligheter. 

Intervjuguiden och brev (se bilaga 1 och 2) med mitt syfte och etiska rådets principer 

skickade jag till respondenterna genom mail cirka en vecka innan intervjun, för att ge 

dem möjligheter att förbereda sig och tänka till.  Jag lät respondenterna prata fritt och 

ställde en del följdfrågor för att utveckla deras resonemang.  

 

Enkäten har öppna och fasta svarsalternativ, där respondenterna i första delen med 

öppna frågor kan formulera sig fritt i löpande text. De tio öppna frågorna är nästan 

exakt desamma som i intervjuguiden. Sista delen av enkäten består av sju påståenden 

där svarsalternativen består av skalnivåer i en fyrgradig skala från Stämmer inte alls, 

stämmer i ganska liten grad, stämmer i ganska hög grad och stämmer i mycket hög 
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grad. För att få hjälp med distributionen av enkäten via mail skickade jag ett 

personligt brev till de rektorer som ansvarar för låg- och mellanstadieskolor i 

kommunen och bad om hjälp med att vidarebefordra enkäten till cirka 35 klasslärare 

som arbetar med klass 1-3. Jag fick in 13 enkätsvar, som redovisas i fem olika teman 

utifrån mitt syfte och mina frågeställningar i mitt arbete, som ett komplement till 

mina intervjusvar. Jag har valt att använda fem av mina diagram från enkäten som 

finns med i min tematisering i resultatdelen.   

4.4 Bearbetning och etiska perspektiv 

I resultatavsnittet har frågorna i intervjuguiden formulerats om till 5 huvudrubriker 

utifrån resultatet av intervjusvaren och till viss del av enkätsvaren. Denna struktur 

underlättar möjligheten att upptäcka mönster i de olika svaren från lärarna. Min 

analys av resultatet diskuteras under rubriken diskussion. Alla enkätsvaren behandlas 

inte av utrymmesskäl. Resultat i enkätstudien följer ett mönster liknande den i 

intervjustudien, vilket gör att validiteten av innehållet ökar. Svårigheten med enkät 

enligt Bryman (2002) är att det ofta blir ett stort bortfall av informanter, vilket jag 

upplevde i min undersökning och kan bero på att det finns en viss enkättrötthet 

eftersom webbenkäter blir mer och mer vanligt. Enkäten skickades även ut i en 

intensiv tid på våren där klasslärarna ofta är hårt pressade av utvecklingssamtal, IUP 

och skriftliga omdömen. En nackdel var även att det var svårt att veta exakt hur 

många lärare som fått enkäten eftersom enkäten gick via rektorerna. Jag fick in 

mycket material i samband med mina öppna frågor, men önskvärt var att få mer svar 

i samband med sista delen av enkäten för att mer kunna generalisera de svar jag fått.   

Genom missivbrevet i enkäten har berörda lärare informerats om Vetenskapsrådets 

(2002) forskningsetiska riktlinjer och om studiens syfte. Respondenterna har även 

informerats att enkätsvaret anonymiseras, genom att i svaret jag får finns inga 

uppgifter om avsändaren. För studiens tillförlitlighet har jag försökt att vara noga i 

mitt tolknings- och analysarbete, vilket underlättas genom den inspelning som ligger 

till grund i min analys, där jag även kopplar lärarnas tankar till min valda litteratur 

om tidigare forskning inom fältet läsa och skriva. Min strävan att vara objektiv trots 

min kunskap om ämnet ger även studien en reliabilitet. Min strävan har varit att inte 

skapa de svar jag önskar. Jag upplevde en djupare förståelse vid mötet av de tre 

klasslärarna i intervjun där möjligheten att ställa följdfrågor och det personliga mötet 

gav mer liv i mitt material. Enkätundersökningen gav mig ett bra tillägg trots bortfall 

eftersom fler lärare ger undersökningen mer tyngd och tillförlitlighet.  
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5. RESULTAT  

 
Här redovisas resultatet av de 3 lärarnas intervjuer och delar av enkätsvaren. Utifrån 

mitt syfte och mina frågeställningar har jag valt följande tema: Läs- och 

skrivinlärning, Skrivprocessen, Att upptäcka elever i riskzon att utveckla läs- och 

skrivsvårigheter, Framgång och goda läs- och skrivcirklar och speciallärare och 

specialpedagogens roll.  Under intervjun följde jag ordningen enligt intervjuguiden, 

men det blev att respondenten fördjupade sig mer i en del av frågorna som var extra 

engagerande för dem. Där såg jag ett mönster, där läs- och skrivprocessen fick extra 

mycket utrymme. Även frågeställningen om att skapa goda cirklar där självbilden är 

en kärnpunkt i att utveckla läsning avsatte mycket av tiden.  

5.1 Läs- och skrivinlärning   

Alla tre lärarna i intervjun har bokstavsgenomgång redan från höstterminens start där 

genomgången är betydelsefull med en ny bokstav varje vecka. Maria och Stina 

använder sig av bokstavsschema där olika moment ingår (forma, spåra, skriva 

bokstaven med krita och sedan med blyertspenna) i arbetet med bokstäver. Stina 

berättar att hennes elever arbetar i egen takt med schemat som även innehåller en bok 

som heter ”lästräna”, där lyssnar eleverna efter ljud och läser och skriver korta ord. 

  
 ”När de är färdiga med bokstavsschemat får de ett litet diplom och så ska de läsa upp 

alfabetet för att visa att de kan”.  

 

Stina betonar att måndagens genomgång av den aktuella bokstaven är viktig där man 

tillsammans lyssnar efter bokstavsljud, först, mitten, sist i ord och skriver bokstaven 

tillsammans på tavlan. Lisa som är klasslärare i 2-3:an på skolan har ansvar för 

bokstavsgenomgången i år 1 där hon har veckans bokstav och läsning vid ett tillfälle 

i veckan. Detta med att samlas kring en gemensam genomgång där man har en 

explicit instruktion med hur man formar bokstaven och hur bokstäverna låter lyfter 

Lisa kan man göra lustfyllt vilket ökar elevernas motivation och möjligheter till att 

lära. För att lära och befästa vokaler och konsonanter och lära sig dubbelteckning 

tidigt kallar Lisa vokaler för kungar och konsonanter för betjänter. Hon förklarar 

vidare att de pratar om att kungen är arg eller glad. När han är arg behöver han två 

betjänter och när han är glad behöver han bara en. Om man jobbar med det 

konsekvent vid varje bokstav har de nytta av det enligt Stina.  

 
”Vi pratar om det är en kung eller betjänt. Vi döper bokstaven och hittar på ord på bokstaven 

så får vi in det här med adjektiv. Hur ser det ut? Det kan bli jätte många konstiga meningar 

ibland. Det kan även vara drottningar”. Man kan göra sådant gemensamt just med den 

bokstaven vid genomgången, skriva, lyssna, dubbelteckning. Allt sådant får du i ett paket mot 

när de bara satt och skrev på”. 

 

Efter genomgången har de elever som Lisa arbetar med ett beting, där forma 

bokstaven och ljudanalys ingår. Eftersom de blir färdiga olika fort med veckans 

beting menar Lisa att de snabba kan skriva små böcker och mycket annat. Det 

tidigare bokstavsschemat där barnen arbetade i egen takt har Lisa helt gått ifrån när 

hon upplevde att det var svårt att hinna med att ge eleverna bekräftelse på de olika 

momenten som ingick och det fanns de elever som kände sig hopplöst efter och de 

fick en känsla av att arbetet aldrig tog slut.  
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Maria känner sig trygg med Läseboken Mini och den magiska stenen, som finns i två 

nivåer vilket stimulerar både svaga och de goda läsarna.  Enligt Maria måste man 

vara observant eftersom även den enkla boken kan vara för svår. Maria berättar att 

boken har ett bra upplägg där både ljudning och ordbildsläsning ingår. Maria betonar 

att grunden är att eleverna kan ljuda.  Genomgången av läsläxan är betydelsefull för 

Maria, där man samtalar om texten och läser meningar tillsammans och letar ord. 

Även Stina har tankar där hon tycker det är viktigt att alla får läsmängd beroende på 

var man befinner sig i sin läsutveckling och berättar att de som redan har kommit en 

bit får ytterligare något att läsa hemma. Det blir för lite text i Miniboken om de ska 

utveckla sin läsning. De lärare i enkäten som använder läsebok (Kom och läs, 

Förstagluttarna, Bodils första läsebok, Mini och den magiska stenen, Vi läser, Läs- 

och Skrivdax, Ville och Vera leker med ljud och Mini och den försvunna ringen) 

utgår i svenskundervisningen ofta från den vid genomgångar, där samtalet om bilder 

och texten lyfts fram som mycket betydelsefullt. 

 
”Mini förekommer i våra bokstavsdiskussioner och är en påhejare för barnen i klassrummet”. 

 

Att skapa lästillfällen varje dag i år ett är centralt i undervisningen, enligt alla lärarna 

i studien. Maria har speciella lässtunder där eleverna läser småböcker på olika nivåer 

från läslådor. Stina uttrycker precis som Maria att läsning av böcker i olika 

svårighetsgrad ska ingå i veckans arbete.  

 
”Många kan ju läsa och en del inte alls. Då väljer de efter sin förmåga där några som inte 

kan, det kan vara den första bokstaven de blir bekanta med, läser en bilderbok”. 

 

Stina berättar även att de går till biblioteket varannan vecka för att låna böcker så de 

även har en bänkbok att läsa i klassrummet som variation. Någon lärare berättar att 

de läser mycket skönlitterära böcker. Det är även vanligt att använda småböcker 

bland annat Stjärnsvenska, småböcker av Bodil Jönsson, Flikböcker. 

 
”Det är viktigt att även hinna prata med eleverna under läsningen för att se om de har 

förståelsen”. 

 

Maria och några av lärare i enkäten lyfter fram läsförståelse som ett viktigt moment i 

undervisningen. En lärare använder, när eleverna knäckt läskoden, boken 

Läsförståelse för lågstadiet (röd) från Adastra Läromedel som även eleverna har som 

läsläxa. Vikt läggs vid att förstå olika texter och träna flyt och intonation. En lärare 

använder läseboken Moa/Mille med läsförståelsefrågor och Pojken/Tigern med 

läsförståelsefrågor.  

 

I den tidiga läs- och skrivinlärningen ska även skriva ingå där barnen, enlig Maria, 

får skriva meningar. Maria berättar om ett spännande projekt där hennes skola till 

hösten kommer att vara en försöksskola där alla elever kommer att få en Ipad. Maria 

har tankar att en möjlig väg att lära sig använda de digitala verktygen, som blir mer 

och mer vanliga på skolan, kan vara att använda Tragetons metod Skriva sig till 

läsning. Maria är tveksamt till att endast använda datorn som skrivverktyg och 

kommer även låta barnen skriva för hand. Många av lärarna i studien uttrycker att de 

har en blandning i undervisningen av både ljudning och helordsmetoden. Lisa 

uttrycker det så här:  

 

”Jag har inte enbart det ena eller enbart det andra”.  
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Lisa betonar att hon arbetar med att lära eleverna att se vissa korta och vanliga ord 

genom en blick kvickt genom att spela bland annat memory. Stina berättar om hur 

hon placerar vissa ordbilder som skyltar i klassrummet, ute i korridoren.  Stina 

uttrycker att det är effektivt att se ordbilden ofta så den befästs,  

 
”Ord som de har ögonen på när de står på morgonen och väntar på att få komma in. Så de har 

det hela tiden framför sig”. 

 

LTG -metoden (Läsning på Talets Grund) använts av en lärare i enkäten, som 

beskriver att arbetssättet utgår från barnens egna texter. Stina fortsätter efter 

bokstavsschemat sitt arbete med andra arbetsscheman som innehåller både läsa och 

skriva, lycko, palin, läslådor, där de parar ihop bilder med meningar, roliga blad med 

läsförståelse, korsord, de klipper ut bilder och skriver meningar till, de gör bläddror.  

Som klasslärare med många elever i sin klass måste man vara uppfinningsrik och 

skapa möjligheter att hinna med alla eleverna.  

 
”När de gör detta schema läser de ofta för varandra, eftersom det inte går att hinna med trettio 

elever då behöver man lite minilärare som hjälper till”.  

5.2 Skrivprocessen 

Enligt Stina löper skrivprocessen parallellt med det bokstavsschema eleverna arbetar 

med i år 1 och inleds med formandet av bokstäver, ljuda och skriva ihop bokstäver 

till ord. Skrivandet fortsätter där eleverna skriver fullständiga meningar till bilder. 

Stina tycker det är en viktig träning i läsinlärningen att kunna skriva av vilka ljud 

som finns med och lyssna så de får med alla ljuden. I samband med 

bokstavsgenomgång skriver de elever Stina arbetar med om veckans bokstavsdjur, 

som sedan samlas till en riktig bok, ett djur till varje bokstav, vilket upplevs som 

positivt av eleverna. Stina berättar att det är fröken som skriver i början och sedan 

skriver de mer och mer. Tillslut kan de skriva med fullständiga meningar och punkt. 

Lisa uttrycker att de börjar väldigt tidigt med att skriva innan de kan läsa egentligen 

och det är viktigt att uppmuntra barnen att skriva jättemycket. På skolan börjar de 

skriva dagbok redan i förskoleklass, där skrivprocessen börjar med små steg och 

utvecklas hela tiden. 

 
 ”De kan tala om vad det ska stå så skriver man allra först vad det ska stå sedan skriver man 

på en lapp och de skriver av lappen. Så småningom kan de skriva de lätta orden själva och jag 

skriver de svåra orden på en lapp. I början skriver de med stora bokstäver och de kan se hela 

processen hela sin skrivprocess, hur de började”. 

 

Vanligaste skrivuppgifterna är att skriva till bildserier, skriva dagbok, sagor, dikter, 

faktatexter, egna berättelser, sönderklippta meningar, "Jag kan skriva..."( material 

med en inledning och tips på ord som kan användas i texten). En lärare arbetar med 

pennvässaren där man börjar med att dramatisera en berättelse och sedan får eleverna 

skriva eller rita en berättelse. Då lär även barnen sig den röda tråden med början, 

händelse och slut för sig.  En annan lärare använder Storybird för att inspirera och 

träna sig i att skriva. Lisa motiverar sina elever till skrivandet genom att berätta för 

dem att dagbok skriver man för att inte man ska glömma saker man har gjort och inte 

för att läraren säger det.  

 
”Det du inte skriver ner nu kommer du att glömma. När du blir så gammal som jag kommer du 

inte ha en aning om t.ex. vad du har gjorde på din lediga tid, vad du tyckte om för mat o.s.v. 
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I dagboken, som med åren blir en fin och tjock bok, klistrar de även in foto och 

biobiljetter m.m. Böckerna klistras ihop i år 3, vilket alla eleverna är medvetna om, 

vilket gör att de under alla åren älskar att skriva dagbok. Enligt Lisa får man barnen 

att skriva mycket med rätt inställning till skrivandet. Hon har ambition att eleverna 

ska skriva för att de tycker det är roligt och hon får in punkt och stor bokstav och 

stavningen under skrivandet. Lisa lyfter att det är viktigt att barnen tidigt lär sig att 

formulera egna meningar, därför skriver hon endast stödord på tavlan. 

 

Stina berättar även om andra skrivuppgifter där barnen skriver till sekvensbilder, så 

det blir till en liten saga och göra små böcker och skriva en mening och rita bilder 

till. Liknande skrivuppgifter låter även Maria sina elever arbeta med som även lyfter 

att man utvecklar skrivandet, när eleverna blir äldre, genom tankekartor och 

förmågan att ge varandra respons på sina texter. Även en lärare i enkäten använder 

sig av elevbedömningar genom att ha kompisläsning av varandras texter för att ge 

positiv och konstruktiv kritik. Lärare i studien ser det som betydelsefullt att skapa 

tillfällen där barnen få läsa upp sin text, vilket man kan göra i helklass och halvklass.  

 

Både Stina och Maria börjar med skrivstilen redan i år 1. Stina menar att eftersom ett 

av målen i läroplanen är att ha en läslig handstil måste man träna lite välskrivning 

också. När eleverna börjar med skrivstilen ser att de bokstäver som sitter ihop hör 

ihop och sedan blir det ett mellanrum och så kommer nästa ord. De som har det svårt 

finmotoriskt har möjlighet att texta och kanske sätter ihop en del korta ord. Stina 

berättar att hennes klass, några i taget, går till ett speciellt ställe i studiehallen där de 

får datorundervisning varannan vecka, av en speciell fröken. Där får de 

tangentträning och de skriver på datorn . Det finns även datorprogram: Korsord, ord 

till ord, Lexia. De elever som behöver gå till speciallärare och få extra träning har 

stora möjligheter använda datorn, berättar Stina.  

5.3 Att upptäcka elever i riskzon att utveckla läs- och skrivsvårigheter 

Att lyssna på läsläxan varje vecka är en självklar rutin för Maria och många av 

lärarna i studien. Det är ett tillfälle då läraren kan följa elevens läsutveckling och 

vara observant när inte utveckling sker som förväntat för någon elev.  

 
”Tecken kan vara att man lär sig läsläxan utantill, att de inte vill skriva något själv utan vill 

skriva av text”. 

 

Stina hälsar på i förskoleklassen redan på våren där hon träffar barnen enskilt för att 

se om de känner igen några bokstäver och om de kan skriva sitt namn och kanske 

ljuda ihop bokstäver till ord. Vid dessa möten ser man om det är något barn som inte 

har något intresse för bokstäver och då får man ha ögonen på det barnet lite extra i 

början på ettan, säger Stina. 

 
”Man försöker få ihop det så man har träffat alla och presenterat sig och pratat lite och 

kommit lite närmare varandra. Det känns tryggt för dem och för en annan också när man får 

ett ansikte”.  

 

Lisa är trygg med att låta eleverna läsa mycket med olika lässchema. Hon lyssnar 

och låter barnen berätta om boken för att skapa möjligheter upptäcka elever som inte 

har kommit igång med sin läsning. Vid de lugna lässtunderna finns det möjlighet för 

henne att lyssna lite extra på elever som behöver stöd i sin läsning. Har inte en elev 

kommit igång med sin läsning första terminen i år 1 kan det vara viktigt att eleven 
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uppmärksammas och får stöd oavsett vad den långsamma utvecklingen beror på 

enligt Maria.  

 
”Då blinkar det rött och man förstår att det kan vara en svårighet barnet har. Man ska även 

vara medveten om att det tar lite längre tid för vissa barn komma igång och att detta inte 

betyder att barnet kommer att få läs- och skrivsvårigheter, men man ska ändå uppmärksamma 

om barnet är långsamt”.  

 

Tidiga tecken som man kan upptäcka redan i år 1 enligt Stina är att det kan vara 

någon elev som efter ett par veckor har svårt att lära sig komma ihåg de bokstäver 

som man går igenom och även att man blandar dem när man gått igenom fyra ljud. 

Andra tecken kan vara att när eleven ska ljuda ihop säger de något helt annat, 

eftersom de hör och förstår inte vad de har läst. Man kan även upptäcka att dessa 

elever gissar när de inte hör ljuden de säger. Dessa tidiga tecken är viktiga att 

uppmärksamma och ha ögonen på så ingen faller i mellan enligt Stina. Vid läsningen 

uttrycker Stina att man ser att vissa elever väljer väldigt enkla böcker från läslådorna 

trots att det gått ett tag på terminen och då förstår man att de tycker att det är lite 

jobbigt och motigt att läsa. När eleverna skriver upptäcker man enligt Stina att 

eleverna har svårigheter när de tappar ljud när de ska skriva. Stol blir sol. Andra 

tecken på skrivsvårigheter kan vara att man inte kan formulera meningar. Många av 

lärarna i enkäten observerar tidigt av läsåret under lektionerna och när de lyssnar på 

elevens läsning när eleven har svårigheter, vilket visar sig vid läsning av ord med 

flera konsonanter i början, eleverna lägger till lite vokaler mellan konsonanterna. 

Tidiga tecken som några lärare i enkäten uttrycker det kan vara:  

 
”Ovilja är ett tydligt sätt att märka att någon inte kan”.”Läser väldigt sakta, bokstäverna 

byter plats, ingen läsförståelse”, ” Läsningen går bra så länge eleven lär sig ordbilder men 

när det blir mer text så upptäcker man att eleven inte kan”. ”Eleven kan inte alla 

bokstavsljuden eller alfabetet”, ” Det upptäcks oftast då läsutvecklingen stannar upp”. 

 

Vem som gör och har ansvar för screening och kartläggning ser lite olika ut bland 

lärare i intervjun och i enkäten. Ibland kan det vara klassläraren som gör olika 

screening (Fonolek, H 4, DLS- läsförståelse och rättstavningstest, Lundbergs 

läsförståelsetest, IL-Basis, Book up, Madisons läs- och skrivtest) med sin klass och 

på vissa skolor är det speciallärare eller specialpedagog som har ansvar för 

screening, kartläggning och uppföljning. På den skola Stina arbetar på är det 

specialläraren som gör screening och tester. Stina berättar att de har återkommande 

test som följs upp. Vid skolstart berättar alla lärarna i intervjun att de använder 

bokstavs- och läsdiagnos. Några lärare i intervjun och i enkäten säger att de har LUS 

(Läsutvecklingsschema) och vissa använder God läsutveckling för att se var eleverna 

i klassen befinner sig i sin läsutveckling. För att bedöma både läs- och 

skrivutvecklingen använder några lärare skolverkets material Nya språket lyfter.  

Lisa berättar att en möjlighet för eleven att se sin läsutveckling kan vara att spela in 

elevens läsning. Eleverna har då möjlighet att själva kunna jämföra och höra sin egen 

läsutveckling och förstå att de har blivit bättre på att läsa, trots att de har en långsam 

utveckling. Att uppmärksamma de små stegen är viktigt tycker Stina. 

  

De är kanske efter i klassen men då kan de se sina egna framsteg” 

 

En lärare i enkäten använder Vingböckerna för att kartlägga sina elever. Under 

läsningen av en bok som passar elevens förmåga antecknar läraren hur läsningen går 

utifrån vings frågor. Därefter följer frågor till eleverna om den lästa texten för att 
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kolla deras läsförståelse. Screening av eleverna görs vanligtvis en eller ett par gånger 

per termin oftast inför utvecklingssamtal och skriftliga omdömen. En lärare i enkäten 

berättar angående screening och kartläggning att vid lågt resultat på någon diagnos 

eller att eleven inte går framåt i sin läs- och skrivutveckling som han/hon borde så 

diskuteras det i arbetslaget och eleven kollas noggrannare. Vid behov anmäls eleven 

till rektor och specialpedagog för att eventuellt gå vidare och göra åtgärdsprogram. 

Det är viktigt att man diskuterar hur man använder resurserna. Man måste enligt 

Maria hela tiden ställa sig frågan om man använder resurserna rätt för barnens skull.   

 
”Ibland kan man känna med vissa elever att det inte hjälper hur mycket specialundervisningen 

en elev får. Ibland kan det vara ett annat problem egentligen i form av en språkstörning, där 

eleven behöver stöttning hela tiden i klassrummet”.  

  

Resultatet av screening/kartläggning diskuteras enligt många av lärarna vid 

elevkonferenser då man går igenom det aktuella läget och uppföljning av klasserna 

och eventuella åtgärder för eleverna. Här deltar lärare på skolan, rektor och 

speciallärare, ibland ingår även elevvårdsteam (kurator, skolsköterska, 

specialpedagog). Diagram 1 och 2 nedan visar att många av lärarna i enkäten tycker 

det är mycket viktigt att uppmärksamma och ge tidig intensivt träning, men några 

tycker att det kan vara bra att vänta med stöd eftersom svårigheter att läsa och skriva 

kan bero på mognad.  
 

 

Diagram 1: 

Vikten av att upptäcka elever i riskzon att utveckla läs- och skrivsvårigheter och ge intensiv träning i 

första klass. Tio av tretton lärare tycker att detta stämmer i mycket hög grad. Tre av tretton lärare 

tycker att detta stämmer i ganska hög grad. 0 lärare tycker detta stämmer i ganska liten grad och 0 

lärare tycker att det inte stämmer alls.  

 
 

Diagram 2 

Diagrammet nedan visar att det kan vara bra att vänta att ge stöd eftersom svårigheter med att läsa och 

skriva i första klass kan bero på mognad. Åtta av tretton lärare tycker att detta Stämmer i ganska liten 

grad och tre av tretton tycker att detta inte stämmer alls. En av tretton tycker att det stämmer i ganska 

hög grad och en av tretton tycker att det stämmer i mycket hög grad.   
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5.4 Framgång och goda läs- och skrivcirklar 

Det är viktigt att man gör eleven delaktig i den åtgärd som man föreslår. Det ska inte 

vara över barnets huvud enligt, Lisa som uttrycker att alla ska vara med på tåget och 

vara överens. Efter satsningen är det viktigt att man utvärderar tillsammans med 

eleven.  

 
 Hur var åtgärden? Vad det en bra åtgärd? Om inte, testar vi någon annan åtgärd istället. Så 

det blir åtgärden och inte att eleven har misslyckats”.  

 

Lisa vidareutvecklar detta med att inte lägga skulden på eleven när det uppstår 

svårigheter eller problem när inte en elev förstår utan vara tydlig med att det är 

lärarens ansvar att förklara på olika sätt för att inte eleven ska känna att han/hon 

misslyckas. Det är viktigt förklara för eleven att det kan vara lärarens sätt att förklara 

som gör att inte eleven förstår. Det är även viktigt enlig Lisa att man hjälper eleven 

att bli delaktig och fundera på sitt eget lärande.  

 
”Vad är det som är svårt skulle det bli lättare för dig tror du om du inte ser hela texten skulle 

det bli lättare om man lägger ett papper under tror du? 

 

Många av lärarna i studien lyfter att det är vikigt att stärka självförtroendet och 

skapa motivation genom en undervisning som utmanar där man försöker utgå 

ifrån elevens intressen. För att eleverna ska få tilltro till sin egen förmåga handlar 

det väldigt mycket om enligt Maria att man måste berömma eleverna att det de 

gör är bra.  
 

”Så de tror på sig själva”.  

 

Maria säger att det är viktigt att man uppmuntrar barnet att försöka skriva själv och 

att det inte gör något att man skriver fel. Hon upplever många gånger att de barn som 

har svårigheter har höga krav och är rädda att misslyckas. Hon har tankar på att 

skriva på datorn kan underlätta skrivandet. Tragetonmetoden kan vara en väg att få 

elever att våga och försöka skriva mer. Läsningen kan gå väldigt mycket via 

skrivandet om de bara vågar skriva själva så kan de komma på det, enligt Maria. 

 
”Jag har haft svaga läsare som inte har velat skriva själva utan vill ha en lapp att skriva av för 

de vill inte misslyckas”. 

 

Att hinna med att stötta så mycket som möjligt i klassrummet är viktigt både för 

Maria och för Lisa. Stina uttrycker att för eleverna ska lyckas är det betydelsefullt att 

de får arbeta med material som de klarar av i svenska och matte. Det är viktigt att de 

får utvecklas i sin egen takt med små kortsiktiga mål och att man inte stressar dem så 

de tror att de ska kunna läsa kapitelböcker till jul. 

 
 ”Annars knäcker man deras självkänsla när det blir för svårt” . 

 

Även lärare i enkäten skriver om att för att lyckas måste eleven arbeta på rätt nivå 

och det gäller att ta små steg framåt där läraren ger mycket beröm. Enligt Lisa är det 

viktigt att lägga nivån ganska lågt under en längre tid till de här riktigt lätta böckerna 

med 3-4 bokstäver i för att få barnet att känna att han/ hon utvecklas. Många gånger 

måste man läsa särskilt om man har dyslexi. Så att man känner att man utvecklas lite 

så det inte bara är oöverstigligt.  Då får barnet god självkänsla och vilja att lära sig, 
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enligt Lisa. Det finns inga genvägar utan det är viktigt att få barnet att vilja och 

känna att jag duger som jag är. Stina pratar mycket med sin klass om att vi är olika. 

 
”Vi är så olika så man ska inte tänka känna sig dålig för att man inte gör likadant som någon 

annan, då kan man vara bättre på något annat. Just den här tilltron, jag är ju duktig jag också 

för jag kan ju det”.  

 

Lärare i studien betonar att klimatet och ett accepterande förhållningssätt i 

klassrummet är viktigt. Alla är accepterade för den de är. Det måste vara tillåtet att 

göra fel. Barn lär på olika sätt och det är viktigt att inte bara fokusera vid elevens 

svårigheter utan även lyfta fram starka sidor lyfts av lärare i studien:  

 

”Det är viktigt att ta reda på varje elevs styrkor och svagheter och hitta inlärningsstrategier 

som passar dem”. 

 

Enligt Stina måste man öva på det man ska bli duktig på och det måste befästas och 

detta måste man även vara tydlig med när man pratar med föräldrarna. Stina lyfter 

även att relationen med föräldrarna är viktigt och avgörande för hur bra det går för 

eleven, vilket även många av lärarna uttrycker är betydelsefullt. Enligt Stina är det 

viktigt att man försöker att få eleverna och även föräldrar att förstå att läsningen är 

jätteviktig. 

 
 Ju mer du läser får du så mycket gratis Ju mer jag läser ju lättare blir det att stava. Och så 

får man ordförrådet. Man får tips på hur man skriver meningar. Man tränar sin läshastighet, 

man kan läsa texten på tvn .  

 

Även Maria och Lisa ser det som betydelsefullt att få eleverna att läsa mycket varje 

dag och Lisa berättar om de 42 lässchema som hon har i klassrummet där alla 

småböckerna är indelade i scheman. Möjligheter till övning och mycket läsning 

lyfter många av lärarna i enkäten, där ordförrådet utvecklas vid samtal och läsning. 

Lisa berättar att hon alltid arbetar med olika teman och ser att det gynnar de elever 

som har svårigheter med att läsa och skriva eftersom arbetssättet skapar stort 

engagemang. Motivationen och viljan kan få dessa elever att kämpa lite extra och 

även de kan känna att de lyckas.  

 
 ”Man jobbar tillsammans, som jag tycker är jätteviktigt, kring någonting. Vi beslutar 

tillsammans, hur ska vi göra det här?  De vill så mycket . Det du får in med de elever som har 

läs- och skrivsvårigheter är viljan. Jag vill skriva något här. Det är kämpigt för dem att läsa 

och skriva. Det är det inte för den som kan. Man kan ha texter som är olika svåra”. 

  

På ett varierat och målmedvetet sätt försöker lärarna att uppmuntra och träna 

elevernas läsning och här kommer några exempel på ytterligare några arbetssätt som 

lyfts fram i enkäten: Mycket högläsning, Läsning av läslistor, Arbeta med 

läskompisar, 2 och 2. En lärare i enkäten använder sig även ett arbetsmaterial som 

heter Per & Lisa, som bygger på en helordsmetod där man lär in 52 ordbilder och 

utifrån denna automatisering plockar man bokstäver.  

 
”Detta har varit ett framgångsrikt arbetssätt för de elever som kommit till skolan helt ovetande 

och oförstående vad gäller bokstäver, ord och läsning”. 

 

De alternativa verktygen och olika dataprogram (dator, Ipad, claro read, Stava Rex, 

Symwriter, Lexia, Bokstavslek, Mattekatten och Mattefortet) används på ett varierat 
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sätt uttrycks i intervjuerna och i enkäten. Vissa lärare har mycket kunskap och 

försöker att göra de tekniska hjälpmedlen naturliga för alla elever.  

 
”Vi använder Claro Read från allra första början när vi skriver för att det ska bli naturligt. 

För en del är det ett kraftfullt hjälpmedel, ”Möjlighet att lyssna till en bok istället för egen 

läsning”.  ”alla eleverna lyssnar i perioder på veckans läsläxa, som scannas in på datorn, med 

claro read”.  

 

Maria berättar att de vid nationella provet scannade in läsförståelse delprovet, allt 

text och frågorna, så eleven kunde gå tillbaka i texten och leta. Genom denna hjälp 

klarade eleven av provet. Man får inte räkna med det i bedömningen, vilket står i 

instruktionen. Man måste läsa själv. Hon har berättat för föräldrarna att deras barn 

klarade provet med de tekniska hjälpmedel som hon använt, därför är det viktigt att 

eleven får det stödet. En del klasslärare uttrycker betydelsen av de alternativa 

tekniska verktygen men tar stöd av en speciallärare eller assistent vid användandet. 

Det finns stora möjligheter idag, vilket är mycket positivt, där en elev som har 

svårigheter kan få en egen dator så man kan jobba med samma saker och samma 

datorprogram hemma som i skolan, säger Lisa. 

5.5 Speciallärarens och specialpedagogens roll 

Klasslärare i intervjun och i enkäten uttrycker att det finns ett behov av speciallärare 

som kan arbeta med eleverna på olika sätt beroende på olika behov hos eleverna. Det 

kan vara extra stöd i klassrummet, undervisning i grupp och en- till- en- 

undervisning. Många av lärarna lyfter fram att det är omöjligt att stötta alla barnen i 

klassrummet själv. Även många lärare i enkäten upplever att de inte har goda 

möjligheter att hjälpa alla elever i klassrummet (se diagram 3). Maria lyfter även att 

det finns ett mellanskikt som skulle behöva hjälp och extra stöd framför allt med 

läsförståelsen där man känner att man inte riktigt räcker till. Det är oftast de som är 

riktigt svaga som får hjälp. Att skapa en positiv attityd genom ett flexibelt arbetsätt 

där speciallärare är en del av klassen lyfter Maria, Stina och Lisa på olika sätt. Alla 

ska någon gång kunna ha möjlighet att komma till specialläraren, man kan vara två i 

klassrummet, specialläraren går in i klassen och klassläraren får möjlighet att ta ut 

någon elev, specialläraren kan även ha klassundervisning, vilket Stina lyfter att deras 

speciallärare har som jobbar just med den språkliga medvetenheten vid tre tillfällen 

under veckan med halva klassen. Det är en trygghet att alla ettorna får denna grund, 

när specialläraren kör sitt program. Det är en satsning som görs på Stinas skola i 

årskurs 1, så man inte missar någon elev. Stina och Maria ser det som en vinst att 

specialläraren träffar alla barnen och det blir inget konstigt när någon elev sedan 

arbetar lite extra med specialläraren utan enbart positivt. Lisa har ingen speciallärare 

just nu men tycker det är viktigt att göra det till något positivt. Enligt Lisa är den 

klassen som hon har nu enbart positiva och tycker det är mysigt när hon skapar 

möjligheter, trots att hon inte har någon speciallärare, att ta ut någon elev som hon 

läser lite extra med. 

 
”Mycket beror på attityden, Det ska vara en ynnest att få komma ut”.  

 

Den sista 2-3 månaderna som är kvar på terminen satsar man på att alla kommer 

igång med sin läsning och vissa elever får gå till specialläraren och få lite extra 

puffar och jobba, berättar Stina. Maria och Lisa lyfter att det är viktigt att man har ett 

bra samarbete med specialläraren. Lisa tycker att det hade varit bra att vara två 

ibland, ha någon att bolla med, så man hade möjlighet att testa och lyssna av. Göra 
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en avstämning och tillsammans föreslå åtgärder för eleven. Stina lyfter fram att det är 

betydelsefull att dialogen mellan klasslärare och speciallärare går åt båda hållen  

 
”Specialläraren frågar om det är något speciellt som hon ska träna som klassläraren har 

upptäckt t.ex. dubbelt och hälften, tiokamrater”. ”Jag frågar ofta Hur gick det idag? ”Man har 

den här kommunikationen som fungerar som uppföljning och utvärdering dagligen när man 

träffas så”.  

 

De flesta av klasslärarna är överens om att specialläraren och specialpedagogen har 

ett betydelsefullt ansvar vid kartläggning, åtgärdsprogram och utreda vilka 

svårigheter, men även styrkor som en elev har för att kunna ge rätt stöd och hjälp.  

Enligt Stina känns det tryggt att de på hennes skola har stöd i utredning och 

upprättandet av åtgärdsprogram av speciallärare, som även ansvarar för vissa 

speciella åtgärder. Lisa uttrycker att specialläraren ska även exakt preciserat ta reda 

på svårigheterna och hur man ska hjälpa. Klassläraren ska komma ut och lyssna och 

vara med så man är med i processen hela tiden.  

 
”Det är just att med andra ögon kunna se och identifiera de specifika svårigheter som en elev 

kan ha och dessutom bistå med tid att genomföra utredningar mm”.  

 

Ett annat ansvar som lyfts fram i studien är att stödja den pedagogiska utvecklingen 

och val av arbetsmetoder och ge tips på material och hjälpmedel. En lärare uttrycker 

att specialläraren har specialkompetens och vetskap om nya saker som man inte alltid 

är medveten som klasslärare. Enkäten visar att klassläraren i hög grad tar råd av 

speciallärare och specialpedagog angående hur man kan hjälpa elever i läs- och 

skrivsvårigheter (se diagram 4). De specifika insatserna som genomförs av 

speciallärare och specialpedagog visar både i intervjun och i enkäten är mycket 

varierande, allt ifrån hög grad av ansvar till att inga insatser genomförs alls av 

speciallärare eller specialpedagog (se diagram 5). Det är viktigt med vuxenstödet när 

de ska arbeta med t.ex. Lexia och Maj Guns läsprogram. Eleverna får mer tid 

tillsammans med en vuxen för vägledning och stöttning i arbetet för att kunna 

utveckla sin läsning och skrivning.  

 
”Specialläraren försöker fånga det inlärningsbara ögonblicket”.  

 

Några lärare uttrycker i enkäten att de elever som behöver får en extra dos en tid tills 

det lossnar för eleven. Specialläraren på Stinas skola använder olika metoder för 

intensivträning, Reading Recovery, Rydaholmsmodellen, vilket även speciallärare på 

Maria skola använder. Stina berättar att de har haft SVA-lärare under en period, 

vilket har varit en oerhörd resurs och en trygghet. Annars hade man känt sig lite 

otillräcklig i klassrummet när det minskades ner med speciallärare. SVA- läraren 

blev som en extra speciallärare enligt Stina. Det fanns en oro och många frågor om 

hur hjälpen skulle se ut när specialpedagogen kom in i skolan enligt Stina och Lisa. 

Detta att specialpedagogen inte skulle träffa barnen utan tala om genom handledning 

hur du ska jobba inne i klassrummet, nu ska du ändra på det och göra det tyckte 

många var jättejobbigt. Ska man rätta undervisningen efter den personen liksom när 

man tycker att man vill ha lite större krav och göra lite annat, uttrycks av lärarna.  

 
”Specialpedagogen som kom ut och skulle berätta vad man skulle göra javisst jättebra men 

när ska jag göra det? Jag kan inte genomföra det rent praktiskt även om det är en jättebra idé. 

Har man jobbat så länge med elever i årskurs l- 3 vet man ju vad barnen ska ligga i sin 

läsutveckling”.  
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Diagram 3 

Diagrammet visar om klassläraren har goda möjligheter att hjälpa elever i läs- och skrivsvårigheter 

i klassrummet. Fem av tretton lärare tycker att detta stämmer i ganska liten grad. Fyra tycker att 

detta inte stämmer alls. Tre tycker det stämmer i ganska hög grad och en tycker att det stämmer i 

mycket hög grad. 

 

 

Diagram 4 

Diagrammet visar om klassläraren ser till att kontinuerligt få råd från speciallärare/specialpedagog 

om hur man kan hjälpa elever som är i läs- och skrivsvårigheter. Sex av tretton tycker att detta 

stämmer i mycket hög grad. Tre tycker att detta stämmer i ganska hög grad. Två tycker att det 

stämmer i ganska liten grad och en tycker att det inte stämmer alls. 
 

 
 

Diagram 5  

Diagram 5 visar om Specialläraren/ specialpedagogen tar hand om de specifika insatserna för 

elever i läs- och skrivsvårigheter. Sju av tretton tycker att detta stämmer i ganska hög grad. Två av 

tretton tycker att detta stämmer i mycket hög grad . Två av tretton tycker att detta stämmer i 

ganska liten grad och två av tretton tycker att det inte stämmer alls.  

 

 
 

Diagram 3 visar att många av klasslärarna inte hinner hjälpa elever i läs- och 

skrivsvårigheter klassrummet och mer än hälften av klasslärarna tar råd från 

speciallärare/specialpedagog enligt diagram 4, men det är inte någon självklarhet 

för alla lärarna. De flesta av lärarna enligt diagram 5 tycker att 

specialläraren/specialpedagog tar hand om de specifika insatserna, men det är inte 

en självklarhet för alla lärarna. Vi kan se att speciallärarens/specialpedagogens 

roll skiftar på olika skolor.  
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6. DISKUSSION OCH ANALYS 
  

Här följer en diskussion och analys kring de teman, utifrån mitt syfte att synliggöra 

klasslärarens tankar om olika vägar att skapa framgång i läsning och skrivning för de 

elever som befinner sig i riskzon att utveckla läs- och skrivsvårigheter, som 

framkommit i studiens resultat därefter en slutdiskussion av analysen, begränsningar 

i studien och fortsatt forskning och avslutningsvis en kort konklusion. Analys och 

diskussion sker under samma rubriker som i resultatdelen. Lärarnas tankar ställs i 

relation till den forskning inom området läsa och skriva som redovisas i teoridelen i 

uppsatsen. 

6.1 Läs- och skrivinlärning  

Det finns en medvetenhet angående betydelsen av bokstavskännedom som går som 

en röd tråd bland lärarna både i intervjuerna och i enkäten. Undervisningen sker på 

ett varierat sätt med explicit instruktion genom presentation av veckans bokstav och 

betoning på att göra genomgången lustfylld med inslag av fantasi, som skapar 

motivation och underlättar inlärningen. Studier visar att bokstavskännedom har 

betydelse för framgång i den tidiga läs- och skrivinlärningen (Blachman, 1995; Catts 

& Kahmi, 2005; Elbro, 2004; Høien & Lundberg, 1999). Svårigheter med att lära sig 

bokstäver, precis som Stina uttrycker att elever blandar ihop och har svårt att befästa 

bokstavens namn, kan vara tidiga tecken på läs- och skrivsvårigheter. Intressant är att 

uppmärksamma Lisas erfarenhet där hon upplever en fara att just de eleverna med 

läs- och skrivsvårigheter upplever bokstavschemat som kämpigt där de mer och mer 

hamnar efter sina kamrater. Vi kan koppla detta till Matteuseffekten om att det 

uppstår negativa cirklar. Om man som lärare har kunskap om att i det pedagogiska 

mötet med eleven är det vissa försvarsmekanismer som kan utvecklas när det känns 

oöverstigligt att lära sig läsa och skriva är det viktigt att undvika misslyckanden där 

självbilden sänks (Taube, 2007). Många av lärarna i studien känner ett gensvar från 

eleverna vid textgenomgångar där man tillsammans diskuterar innehållet och lyfter 

fram frågor och tankar. Man arbetar med läsförståelsen på ett medvetet sätt just så 

som många forskare (Høien & Lundberg, 1999; Liberg, 2006; Magnusson & 

Nauclér, 2006; Reichenberg, 2006; Snow, 1998) visar är betydelsefullt för att sedan 

barnen på egen hand ska klara att läsa mellan raderna och bygga upp sitt eget schema 

så man klarar att läsa texter på egen hand. Att reflektera med varandra om texter är 

framför allt viktigt för elever i läs- och skrivsvårigheter eftersom forskning visar att 

de har mindre effektiva läsförståelsesstrategier (Stanovich, 2000). Liberg (2006) 

skriver att förmågan att röra sig i texter påverkar utvecklingen av läs- och 

skrivförmågan. Textens innebörd finns inte i själva texten, utan i det viktiga mötet 

mellan läsare och text (Catts & Kamhi, 2005).  

 

Många lärare i studien lyfter att ordförrådet utvecklas genom samtal där lärare har 

ansvar att förklara ord och begrepp. Ju mer erfarenhet barn har av ett språk, desto 

lättare har de att förstå när de läser, därför har ordförrådet och bakgrundskunskap en 

central roll i att läsa och förstå (Catts & Kamhi, 2005; Høien & Lundberg, 1999; 

Liberg, 2006; Snow, 1998; Stadler, 1994; Stanovich, 2000; Taube, 2007; Treiman, 

1992; Westerlund, 2009). Förstår man ett ord har man sedan lättare för att läsa ordet 

även om det rent tekniskt är ett svårt ord att avkoda. Rika tillfällen och möten med 

litteratur ger framgång i läsning och är en möjlighet att övervinna dyslexi (Catts & 

Kamhi 2005; Snowling, 2000). Lärarna i intervjun ser till att skapa läsning på rätt 

läsnivå genom både läsebok med veckans läsläxa, bänkbok och nivågrupperade 
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böcker med lässtunder i klassrummet. Om sammanljudningen tar all tankekraft blir 

inget över för att förstå texten enligt LaBerg och Samuels (1974), som fokuserade på 

betydelsen av att identifiering av bokstäver, ljud och ord automatiserades. Om 

läsningen är på barnets nivå eller lite över känns de flesta ord igen automatiskt 

medan det fåtal ord som är okända ger barnet tillfälle till självinlärning och tar inte 

för mycket energi för att avkodas och då underlättas förståelsen (Catts & Kahmi, 

2005). Förståelsen av vad man läser skapar självförtroende, därför är läsförståelsen 

den främsta drivfjädern till att vilja läsa mera (Stanovich, 2000). Just att vilja lyfter 

Lisa upp som betydelsefullt i elevernas lärande och hon ser tydligt att eleverna läser 

utifrån sin egen inre drivkraft och lust, när boken ligger på elevens kunskapsnivå. 

Enligt Kuhn och Stahl (2003) måste läsningen av texter vara lite svåra med ett och 

annat ord som inte känns igen, för att på ett effektivt sätt utveckla elevens läsning. 

Det vill säga exakt hitta elevens proximala utvecklingszon. Betydelsefullt är enligt 

många lärare i studien och enligt Lundberg och Herrlin (2005) att man varierar 

undervisningen till att läsa texter på olika sätt i form av högläsning, gemensam 

läsning, vägledd läsning i grupp, läsning i par och självständig läsning, vilket gynnar 

rätt intonation och elevens väg mot flytande läsning. Lärarna i intervjun och i 

enkäten använder sig av och integrerar ljudmetoden och helordsmetoden. I vad 

händer med läsningen (2007) står att undersökningar visar att ute på skolorna 

används både ordbilds- och ljudningsmetod i en växelvis samverkan. Idag har man 

kunskap om att läsaren är flexibel och går via ljuden in i det mentala lexikonet 

(fonologiskt förmedlad strategi) och direkt in i detta lexikon (direkt strategi), alltså 

både buttom-up – processer och top-down - processer interagerar och förstärker 

varandra (Liberg, 2006). Hume och Snowling (2005) betonar tydlig fokus på den 

alfabetiska principen som betydelsefullt tidigt i läsprocessen och sedan kan en 

kombination av båda metoderna mycket väl vara en väg till framgång i läsning (Clay, 

1993; Frost, 2009; Snowling, 2000). Humle och Snowling (2005) beskriver även 

denna process att båda metoderna ska pågå samtidigt och integrera, vilket lärarna i 

intervjun på ett skickligt sätt väver in i sin läs- och skrivundervisning.    

 

Maria betonar att grunden är att eleverna kan ljuda, vilket forskning visar är 

betydelsefullt för elever i riskzon att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Långsamma 

läsare hoppar över svåra ord vid den självständiga läsningen om de inte kan hantera 

det fonologiska verktyget och behöver explicit förklaring till kopplingar mellan 

fonologi och ortografi (Catts & Kahmi, 2005; Gillon, 2004; Snowling, 2000; Snow, 

1998; Stanovich, 2000). Maria använder praxisalfabetet (bild som illustrerar ljudet), 

vilket forskning visa gynnar elever i riskzon att utveckla läs- och skrivsvårigheter 

som behöver gå från ljud till bokstav (Clay, 1993; Hagtvet, 2004). 

 

Stina och Lisa visar att de på ett explicit och effektivt sätt övar vissa ordbilder, vilket 

forskning visar har betydelse för elevens väg mot flytande läsning. Svårigheter med 

att avkoda ord snabbt och säkert och förmågan till ordavkodning är en kritisk faktor 

vid dyslexi (Høien & Lundberg, 1999; Humle & Snowling, 2005). Ehri (2005) och 

Stanovich (2000) betonar att titta på ordet är så mycket viktigare än att vägleda 

eleven genom att använda sammanhanget eller bildledtrådar, vilket lätt leder till 

synonyma avläsningar och feltolkningar av ordet. Ehri (2005) ser det som 

betydelsefullt att öva sight -word som förstärker nybörjarens ordförråd. Ordet finns i 

det orografiska lexikonet. 
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6.2 Skrivprocessen  

Lärarna i intervjun arbetar systematiskt i sin skrivundervisning både med 

bokstavskunskap och med genreskrivning, där skrivuppgifterna varierar, vilket enligt 

Dysthe (1995) stödjer såväl ordavkodningsprocesser som förståelseprocesser. 

Lundberg (2009) skriver att vi måste gå in i själva skrivprocessen och följa elevens 

steg på väg mot det färdiga skrivresultatet. Eleverna ska förstå att det kan vara 

arbetsamt att skriva men även rolig, vilket jag kan se att det finns en medvetenhet 

hos lärarna att skapa mycket glädje runt skrivandet. Att börja på en enkel nivå lyfts 

av alla lärarna i intervjun och sedan successivt öka kraven. Lisa säger att till en 

början kan det vara att man skriver ned barnets tankar, vilket gör att barnet blir 

medveten om hur en text blir till. När den vuxne skriver ner vad ett barn föreslår 

stärks barnets identitet och när sedan texten läses upp av läraren blir det tydligt att 

skrivande och läsande hör ihop (Fast, 2010). Maria ser även att utvecklingen gynnas 

genom att låta eleverna ge varandra respons på sina texter. Skrivkonferens och 

muntlig och skriftlig respons från lärare och kamrater är ett sätt att föra eleverna 

framåt i sin skrivutveckling (Taube, 2011; Lagrell, 2000). Att skriva dagbok är ett 

sätt att utgå från barnets erfarenhetsvärld, vilket gör att skrivandet utvecklas i ett för 

barnet meningsfullt sammanhang. Barnen ska känna ett behov av att skriva då 

utvecklas inte bara förmågan att skriva för hand utan även en ny och en komplex 

form av talet (Vygotsky, 1978). Den inre drivkraften är stark och får eleven att skriva 

mycket. De skriver in sin egen historia i sina texter (Fast, 2010). Att lärarna i 

intervjun tidigt låter barnen skriva mycket gynnar naturligtvis både deras 

skrivutveckling och läsutveckling. Lisa uttrycker att barnen måste själva vilja skriva 

och genom att skriva mycket får eleverna skrivflyt vilket underlättar deras skrivande 

(Lundberg, 2009; Taube, 2011).  

 

Barn i riskzon att utveckla läs- och skrivsvårigheter kan vinna på en pedagogik som 

inriktar sig på att upptäcka den alfabetiska principen genom skrivande (Hagtvet, 

2009). För många barn, precis som Lisa uttrycker med att de skriver redan innan de 

läser, kommer skrivutvecklingen till att börja med lite före läsutvecklingen eftersom 

segmentering belastar inte arbetsminnet lika mycket som syntes och är ett bra sätt att 

hitta ljuden i orden (Lundberg, 2009; Hagtvet; 2004). Många barn har uppfattningen 

om att de är skrivkunniga långt innan de uppfattar sig själva som läsare (Fast, 2010). 

Även Maria och Stina betonar att skriva och ljuda ska komma tidigt och har 

betydelse i den första läsinlärningen. Experimenterande skrivning är den aktivitet 

som bäst garanterar samordningen mellan fonologiska och semantiska strategier då 

barnet ska knäcka den alfabetiska koden (Blanchman, 1995; Treiman, 1992). 

Intressant är att Reads uttryck invented spelling har blivit ett sätt att beskriva hur 

nybörjarskribenten experimenterar genom att ljuda och skriva. Ursprungstanken var 

att barntexterna var ett verktyg att bedöma elevens skrivutveckling, vilket visar på ett 

intressant och djupare sätt var eleven befinner sig sin skrivutveckling. Just där kan vi 

gå in och föra eleven vidare, vilket är olika för olika elever. Den proximala 

utvecklingszonen blir tydlig och eleven riskerar inte att misslyckas. Eleverna måste 

tillåtas att vara på väg i sitt skrivande. En möjlig väg kan vara att använda datorn 

som hjälpmedel för de barn som har motoriska svårigheter, då de inte riskerar att 

misslyckas med den färdighetsträning som det handlar om angående att lära sig 

skriva med penna. Maria menar även att lära sig läsa genom att skriva kan vara 

lättare för vissa elever. Artikulationen vid skrivning är ett sätt att upptäcka fonemen. 
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6.3 Att upptäcka elever i riskzon att utveckla läs- och skrivsvårigheter 

Det finns en medvetenhet bland lärarna att det första mötet med eleven är viktigt för 

att eleven ska känna sig trygg. Barn som börjar skolan med svaga skriftspråkliga 

förutsättningar är sårbara (Høien & Lundberg, 1999; Snow, 1998 ). Stina berättar att 

hon redan i förskoleklass prioriterar om sin tid för att träffa de blivande ettorna, då 

hon redan där försöker att upptäcka om någon elev inte är språkligt medveten, vilket 

har stor betydelse för den kommande läs- och skrivutvecklingen i årskurs 1 (Frost, 

2009; Hagtvet, 2004; Høien & Lundberg, 1999; Tornéus, 2000). Lärarna i intervjun 

berättar att de vid skolstart kollar av vilka bokstäver eleverna kan och sedan är det 

betydelsefullt att följa deras läsutveckling. Vissa av barnen läser redan flytande 

medan andra bara känner igen en eller annan bokstav. Förståelsen av hur 

läsutvecklingen går till ger en bra utsikt att designa instruktionen att lära ut denna 

process (Blachman, 1995; Snow, 1998 ). Kunskapen om tidiga tecken på läs- och 

skrivsvårigheter ger läraren en grund till bättre läsinlärning (Elbro, 2004). Stina 

sammanfattar i 3 kritiska punkter i läsutvecklingen som man ska vara extra observant 

på för att tidigt upptäcka elever i svårigheter: De kan inte befästa bokstäverna, att de 

inte hör när de ljudar ihop, vad det blir för någonting utan gissar ordet, och valet av 

böcker. Sammanljudningen är det avgörande och svåra steget i läsinlärningen. Trots 

att barnet kopplar rätt ljud till bokstav, tycks det ibland nästan omöjligt för eleven att 

sammanljudningen blir ett ord, vilket är en upptäckt som sker hos barnet (Stadler, 

1994). Att använda kontextuella hållpunkter för att kunna avkoda orden i texten 

resulterar ofta i mycket gissningar och felsägningar. Share och Stanovich (2000) 

menar att gissning kan vara en falsk vän, eftersom den strategin inte ger något 

verktyg att avkoda främmande ord bortsett från gissningen. Myrberg (2009) och 

Jacobson (2006) betonar att oavsett om det är omognad för lite stimulans eller 

specifika läs- och skrivsvårigheter ska tidig hjälp sättas in, eftersom att invänta 

mognad skapar förluster i form av mindre ordförråd och mindre läsrutin trots att 

eleven hinner ifatt senare under sin skoltid. Stina utrycker att ibland är inte barnet på 

det utvecklingsstadiet som gör det mottaglig för att läsa och skriva då får man börja 

längre ner och invänta barnets språkutveckling, talet. Om den formella läsinlärningen 

påbörjas innan den fonologiska medvetenhetsplattformen ligger säkert utsätter vi fler 

barn för risk att utveckla läs- och skrivsvårigheter (Myrberg, 2009). Detta gör att det 

är svårt att ställa diagnos tidigt i utvecklingen (Bjar, 2009). 

 

Maria lyfter även att vid jul blinkar det rött och här kan vi lyfta fram den forskning 

som visar att konsolideringsperioden, den perioden från det att koden är knäckt till 

att avkodningen automatiseras och det blir flyt i läsningen, är avgörande för den 

fortsatta utvecklingen (Seymore, 1997). Utmaningen är att ta ett steg i taget för att 

undvika att barn i riskzonen tappar modet och får en lång konsolideringsperiod 

(Seymore, 1997). Klasslärare har en strävan och förståelse för detta, men insatsen 

måste vara stark och intensiv och det räcker inte att eleven endast uppmärksammas.  

6.4 Framgång och goda läs- och skrivcirklar  

Lisa lyfter att det är viktigt att eleven känner delaktighet i de åtgärder man sätter in, 

vilket vi kan kopplas till Vygotskys (1987) tankar om att upplevelsen av delaktighet 

är grunden till motivation. Elevkompetens och lärarkompetens ska samverka 

(Glentow, 2007). Lisa tar även ett metakognitivt perspektiv när hon lyfter samtalet 

med eleven och hur man på bästa sätt lär. Den metakognitiva förmågan, där barnen 

blir medvetna om sina egna strategier gynnar lärande och utveckling till mer säkra 

avkodare (Catts & Kahmi, 2005; Goodman, 2006; Høien & Lundberg, 1999; Liberg, 
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2006). Att lyfta svårigheten från eleven och fokusera på åtgärden för att inte eleven 

ska känna många misslyckanden, ser Lisa som ett sätt att skapa framgång. Att inte 

lägga skulden på barnet, som kan vara ett hot mot självbilden, kan ha en avgörande 

betydelse för att skapa goda läs- och skrivcirklar för barn i riskzon att utveckla läs- 

och skrivsvårigheter. Maria ser hos vissa elever att de har höga krav på sig själva och 

att de är rädda att misslyckas, vilket gör att de inte vågar pröva själva. Att lära sig 

läsa kräver en hel del initiativ och villighet till att ta risker vilket det osäkra barnet 

kan vara ovillig att ta (Clay, 1993). Taube (2007) skriver om att elever undviker att 

läsa och skriva för att inte skada sin självbild. Känslan av misslyckande försämrar 

inlärningsförmågan och intresset för att lära (Stadler, 1994). Att berömma och få 

tilltro till sin egen förmåga betonar Maria som betydelsefullt. 

   
 ”Det viktiga är att få barnet till god självkänsla och vilja att lära sig . Att le en häst till vattnet 

det går ju bra, men få den till att dricka det är inte lätt om den inte själv vill. Det är omöjligt 

och lite är det så här också”. 

  

Grunden till att barnet ska utvecklas är enligt Lisa god självkänsla, jag duger som jag 

är och vilja att lära sig. Liberg (2006) lyfter även detta och menar att det effektiva 

läsandet och skrivandet växer fram i situationer där barnet genom en inre drivkraft 

vill läsa och skriva. Den vuxne måste skapa sådana sammanhang för att hjälpa barnet 

in i skriftspråkande. Stina lyfter betydelsen av att föräldrarna känner delaktighet och 

har förståelse för att läsningen är viktig. Att man har en bra relation med föräldrar 

kan vara avgörande för hur det går för eleven i skolan. 

 

Vid dyslexi menar Lisa är det extra viktigt att läsa mycket och lyfta fram de små 

framstegen för dessa elever. Lisa och Stina betonar att det är viktigt att befästa varje 

nivå och inte gå vidare så texterna blir för svåra för eleverna. Stina ser att det finns 

en risk att eleverna har en tillbakagång i sin läsutveckling efter ett lov vilket visar att 

den aktuella läsutvecklings nivån inte är befäst. Det finns kritiska strategier under 

läs- och stavningsutvecklingen som eleven måste bemästra och automatisera för att 

fortsätta sin utveckling. Elever som utvecklas långsamt får svårt att automatisera 

läsningen om de arbetar med för svåra texter (Frost, 2009). För att kunna ge rätt hjälp 

är det avgörande att kartlägga elevens läsning som ger kunskap för att kunna ge rätt 

instruktion och feedback på elevens kunskapsnivå (Høien & Lundberg, 1999; 

Stadler; 1994). 

 

Forskningen visar en positiv utveckling angående barns språkutveckling och läs- och 

skrivutveckling om utgångspunkten är varje barns unika litercyhistoria (Fast, 2006). 

En lärare i enkäten använder sig av LTG, vilket stämmer väl överens med Litercy- 

forskningen där man utgår från elevernas egna språk, intressen och livssituation. En 

ömsesidig process där elever i läs- och skrivsvårigheter får möjligheter att utveckla 

egna idéer och ta del av andras gynnar kollektivt meningsskapande (Vygotsky, 

1978). Att arbeta med olika teman är ett sätt att utgå ifrån barnets intresse där man 

jobbar tillsammans enligt Lisa och de som har svårigheter kämpar lite extra. Intresset 

är grunden till att vilja och känna mening. Elever i svårigheter behöver hjälp med att 

utveckla en känsla av handlingskraft, där eleven känner kontroll och en stark tro på 

sin egen förmåga så de klarar av att möta hinder på vägen i sin läsning (Taube, 

2007). 

  

Lärare i studien lyfter att det är viktigt att ta reda på varje elevs styrkor och svagheter 

och hitta inlärningsstrategier som passar dem. Frost (2009) ser det som kärnan i 
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samspelet att ge det stöd som är nödvändigt för att eleven ska komma till nästa steg i 

utvecklingen och ser det som viktigt att skapa sjävförstärkande strategier för elever i 

läs- och skrivsvårigheter. Om strategin på ett visst område har blivit effektivt och 

hjälper eleven kan man tala om enabling skill, en strategi som gör eleven lyckosam 

(Frost, 2009). Enligt Jacobson m.fl. (2006) är yttre kompensation ett accepterande 

förhållningssätt, vilket kommer fram i studien där lärare uttrycker att det ska vara ett 

tillåtande klimat i klassrummet och att alla är accepterade som de är. Stina lyfter att 

de diskuterar i klassen att alla är olika och bra på olika saker. Nilholm (2011) berättar 

om en klassrumsstudie där olikhet sågs som en styrka och resurs var av stor 

betydelse för hur väl elever i läs- och skrivsvårigheter lyckades, där det accepterade 

förhållningssättet kan kopplas till elevens självbild. Den yttre kompensationen är 

även alternativa tekniska verktyg, vilket det finns en ökad medvetenhet bland lärarna 

i studien som belyser olika sätt att använda datorn, Ipad, smartboard. Målet med de 

alternativa tekniska verktygen är att ge eleverna verktyg som gör att de kan hantera 

skriftspråket, kommunicera med andra och känna delaktighet trots att de inte själva 

har god skriftlig kompetens (Jacobson m.fl.,2006). Unga elever förstår vitsen med 

kompensation om de slipper misslyckas (Sämfors, 2009). Intressant är Marias 

berättelse om hur en elev klarade nationella provet med hjälp av de scannande texten 

på datorn. Användandet av talsyntes och scanning kan vara avgörande för elevens 

möjlighet att gå runt svårigheten och självständigt klara uppgiften, vilket stärker 

självbilden. Datorer, Ipads, Iphone, E- post, och sms är i hög grad barn och 

ungdomars vardag och lärare måste se positivt på den utvecklingen och uppmuntra 

skrivglädjen som finns och vara öppen för att själva lära tekniken. Olika 

datorprogram för träning av effektiv avkodning skapar motivation och är en 

möjlighet att ge direkt feedback till barnet och bygga upp tävlingsmoment i 

övningarna (Gustafson, 2009).  

6.5 Speciallärarens och specialpedagogens roll  

Lärarna i studien betonar att speciallärare och specialpedagog är en viktig resurs när 

man som klasslärare inte hinner med alla eleverna. De förespråkar ett nära och 

flexibelt samarbete, där specialundervisningen kan se ut på många olika sätt. Stina 

lyfter fram närheten och den dagliga dialogen. 

 ”Man har den här kommunikationen som fungerar som uppföljning och utvärdering dagligen 

när man träffas så”.  

En positiv attityd är betydelsefullt enligt Maria, Stina och Lisa där det inte ska var 

något konstigt att gå till specialläraren. Ett sätt är att göra specialläraren en del av 

klassen där hon/han även ansvarar för klassundervisning. Hon/han blir till för alla 

barnen. Ett stort ansvarsområde är att vara delaktig i kartläggning, utredning och 

åtgärdsprogram, där samarbetet skapar trygghet hos klassläraren. Lisa betonar 

klasslärarens observationer i klassrummet och det dagliga arbetet som viktigt där 

speciallärare kan komplettera med en djupare analys av elevens strategier. Ericson 

(2007) är kritisk till att skolorna alltför sällan utreder elevens egentliga behov och att 

det inte är självklart att läraren har kunskap om skillnaden på vanliga läs- och 

skrivsvårigheter och dyslexi. Jag kan se i det skiftande verksamheter i studien att 

lärarna uttrycker att det inte är en tydlighet i screening och kartläggning och 

uppföljning som i vissa fall leder till utredning. På vissa skolor finns specifik 

kompetens om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och på vissa skolor inte. Vem som 

gör vad är heller ingen självklarhet, vilket skapar en osäkerhet om vem som har 
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ansvaret, vilket i slutändan missgynnar eleverna. Detta beror även på att det på 

mindre skolor inte finns utrymme till en speciallärare och begränsade resurser. Enligt 

Stadler (1994) finns det elever som inte kan tillgodogöra sig undervisning i stor klass 

för deras skull måste det finnas flexibla lösningar där varje skola har sitt eget 

program för observation, insatser och uppföljning av elevernas läs- och 

skrivförmåga. Lärare i intervjun lyfter den osäkerhetskänsla som infann sig i 

samband med att specialpedagog skulle enbart handleda, i samband med tankar om 

att alla elever skulle vara inkluderade i klassen. Klasslärarna i intervjun arbetar på ett 

medvetet sätt för elevernas delaktighet och uttrycker Haugs (1995) tankar om 

känslan av inkludering där skapandet av en tillåtande och accepterande attityd och 

samtal om olikheter är central i arbetet med eleverna. Att lärare i den reguljära 

undervisningen inte behöver möta den utvecklande utmaning som elevers olikhet 

innebär, eftersom flera elever blir placerade i ett specialundervisningssystem (Skrtic, 

1991), stämmer inte med de tankar klasslärare har lyft fram i min studie. De har en 

stark önskan att organisera verksamheten flexibelt utifrån de behov som finns och 

dela ansvaret i ett dynamiskt samarbete. I stället för att lärare med olika kompetenser 

var för sig möter elever är grunden enligt Skrtic (1991) en gemensam 

problemlösning. I denna problemlösning samverkar alltså personer med olika 

kompetenser kring alla elever i undervisningen. Skiftet är från den byråkratiska 

formen av organisation till den ”adhocratiska” enligt Skrtic (1991). Kunskapen om 

läs- och skrivprocessen är nödvändig och önskvärd för både speciallärare och 

klasslärare, där de i diskussionen är lika.  

6.6 Slutdiskussion 

Enligt den hermeneutiska cirkeln har förförståelsen och erfarenhet stor betydelse för 

hur jag uppfattar tolkar det jag ser i intervjun (Thurén, 2007). Jag är medveten om att 

jag har en viss förförståelse när jag börjar tolka i min roll som lärare. Jag har försökt 

att vara objektiv och en god lyssnare för att inte påverka resultatet, men märkte även 

att det var en möjlighet att öppna upp nya dörrar och nya infallsvinklar för den jag 

intervjuade att jag uttryckte min kunskap och förståelse för ämnet. Min förmåga att 

tolka och formulera relevanta frågor är också beroende av min egen kunskap om läs- 

och skrivutveckling. Jag upplevde en bra blandning av de tre lärarnas olika 

perspektiv på undervisning i årskurs 1, där syfte och frågeställningar ses från lite 

olika utsiktsplatser beroende på storlek på skola och i vilka elevgrupper läraren 

undervisade i. Trots organisatoriska olikheter upptäckte jag ett djupare mönster där 

läsinlärning spelar en viktig roll i den tidiga starten, vilket alla klasslärarna i 

intervjun har en stark medvetenhet om. ”Det är viktigt att få alla med på tåget”, 

vilket det finns i studien många goda exempel på i klasslärarnas undervisning och 

goda möten med elever. Jag vill lyfta fram klasslärarens kunskap om läs- och 

skrivprocessen som avgörande där jag i mitt möte fick känslan av trots och stolthet 

där kunskap om fonologin var självklar, inte enbart beroende på forskning, utan 

beroende på klasslärarnas erfarenhet och upptäckt, efter många år av arbete med barn 

som lär sig läsa och skriva. Jag ser på ett tydligt sätt, genom mina intervjuer den 

kunskap som finns om läs- och skrivprocessen och läs- och skrivsvårigheter, som ger 

klassläraren inte bara ett viktigt verktyg att upptäcka elever i riskzon utan även att få 

alla med sig på tåget genom en effektiv läs- och skrivundervisning. Tyvärr känner 

många lärare i år 1 en frustation över stora elevgrupper där det inte är möjligt att 

hinna stödja alla barn. Halvklass timmar, som förr var en självklarhet och en viktig 

framgångsfaktor i år 1, är ett sätt att förhindra att elever hamnar i negativa cirklar i 

den tidiga läs- och skrivinlärningen. Persson (2008) skriver om Starprojektet där man 
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ser ett samband mellan små klasser och goda prestationer i läsning och matematik 

med de yngre eleverna. Lärarna i studien lyfter att det är viktigt att vara uppmärksam 

på tidiga tecken som visar att ett barn har läs- och skrivsvårigheter, vilket de 

framförallt märker vid läsning och i de texter eleverna skriver och genom att 

observera eleverna i klassrummet. Vi kan se detta som ett processdiagnostiskt 

förhållningssätt där man som lärare skapar en bild av elevens förutsättningar och 

agerar med de tecken man ser i klassomgivningen (Bjar, 2009). Även olika screening 

och kartläggningsmaterial används av lärare i studien. Tidig och noggrann screening 

behövs för att fånga upp barn i riskzon att utveckla läs- och skrivsvårigheter och 

sedan stöttning med bra insatser, som det finns god kunskap om idag (Catts & 

Kahmi, 2005; Høien & Lundberg, 1999; Myrberg & Lange, 2006). Utifrån Jacobsons 

modell (2006) förebygga, träna och kompensera lägger lärarna i studien en god 

grund genom ett förebyggande arbete där många lyfter att stärka självbilden och 

betydelsen av att skapa motivation, tillit och förtroende i det viktiga mötet med 

eleven.  

 

Lärare i studien använder ordet uppmärksamma och ha ögonen på vilket jag inte ser 

som åtgärda, vilket borde vara en självklarhet. Många men inte alla lärarna i studien 

lyfter att det är mycket viktigt att upptäcka och ge intensiv träning i första klass, 

vilket med stor respekt för eleven borde vara en självklarhet. Angående de som 

tycker att insatsen ska vänta kan det vara en problematik som lärare i intervjun 

uttrycker att barnet ännu inte är mottaglig för läs- och skrivinlärning, där träningen 

istället bör ligga på den språkliga medvetenheten. Diagrammet (se diagram 3) om att 

ha goda möjligheter att hjälpa elever i klassrummet visar att alla lärare inte har det. 

Det finns även en frustration över otillräckliga resurser trots kunskap och vilja att 

stödja eleven. Det område som jag ser är ett utvecklingsområde och som inte 

klasslärarna tar upp med en tydlighet är intensiv träning, vilket kan hjälpa elever som 

har svårigheter att automatisera avkodningen och nå flytande läsning. Bristande 

avkodningsförmåga förhindrar flyt och läsförståelse därför är det viktigt att 

avkodningsförmågan utvecklas och automatiseras genom systematisk och 

strukturerad undervisning (Adams, 1990). Tiden botar inte dyslektiska svårigheter 

(Snowling, 2000; Stadler, 1994). Tidig intensiv träning med elever i riskzon att 

utveckla läs- och skrivsvårigheter har visats sig vara effektivt och ett sätt att 

förhindra att eleven upplever misslyckanden (Blachman, 1995; Catts & Kahmi, 

2005; Clay, 1993; Stanovich, 2000; Snowling, 2000; Torgesen, 2005). Forskningen 

betonar betydelsen av läsprogram med explicit instruktion, där grunden är teorier om 

läs- och skrivprocessen, för att hjälpa den långsamma läsaren att automatisera 

avkodningen (Torgesen, 2005; Clay, 1993). Samma kunskap som klassläraren utgår 

ifrån i klassundervisningen, men mer intensiv en- till- en undervisning, vilket 

Torgesen (2005) lyfter fram som effektiv även för barn som har kämpat länge med 

att lära sig läsa och misslyckats med den tidiga läsinlärningen. Här spelar den yttre 

kompensationen roll som grund när eleven upplever att någon tror på honom/henne.  

Att stödja i de svåra processerna ger barnet ett skyddsnät och försäkrar det om att 

kunskapsmålet kommer att uppnås även om det är svårt. Detta skyddsnät kallar 

Vygotsky (1978) scaffolding. Det yttersta målet för hjälpinsatser är att eleven inte 

längre ska behöva dem. Stoltheten och en positiv självbild kommer när eleven klarar 

något på egen hand. Det händer något i det pedagogiska mötet mellan elev och lärare 

därför är relationen viktig, där man som professionell kan påverka elevens 

självkänsla. En god kommunikation mellan lärare och elev är det som avgör 

framgången i undervisningsprocessen (Vygotsky, 1978). Att känna sig sedd av sin 
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lärare har större betydelse än man tror. Läraren blir den spegel i vilken eleverna kan 

se sig själva (Jenner, 2004). Vår syn på läs- och skrivsvårigheter bidrar till hur väl vi 

kan möta barnet. Lyckas vi se elevens möjligheter eller ser vi bara eleven med 

svårigheter. I studien framkommer att specialundervisning ur ett relationellt 

perspektiv handlar om en positiv attityd och att skapa en känsla av att tillhöra 

sammanhanget som en viktig person. Enligt Vygotsky (1978) är eleven själv på ett 

personligt och unikt sätt aktiv i den pedagogiska processen. Det handlar om 

människosyn och kunskapssyn i mötet med eleven.   

6.7 Begränsningar i studien samt förslag till fortsatt forskning 

Det hade varit intressant att göra en intervjustudie utifrån speciallärarens tankar om 

intensiva insatser. I denna studie har det inte funnits utrymme för speciallärarens 

perspektiv, vilket är ett viktigt framtida forskningsområde, eftersom speciallärarens 

nya roll i skolan är aktuell i diskussionen om dilemmat inkludering och undervisning 

enskilt eller i liten grupp, i samband med den nya speciallärarutbildningen. 

Personligen hade jag i min roll som speciallärare själv sett det som ett viktigt 

forskningsområde att göra en interventionsstudie, där man genom metoden Reading 

Recovery, gav elever i riskzon i årskurs 1 möjlighet att få extra intensiv läs- och 

skrivträning i form av en- till-en – undervisning under en viss tid.  

6.8 Konklusion 

Syftet med min undersökning var att synliggöra klasslärares tankar om olika vägar 

att skapa framgång i läsning och skrivning för de elever som befinner sig i riskzon att 

utveckla läs- och skrivsvårigheter. Många viktiga tankar om goda läs- och 

skrivcirklar har belysts av klasslärare i min studie och jag ser med optimism att 

utvecklingen går mot ett relationellt perspektiv där inte eleven lämnas ensam utan 

stöd i klassrummet. I det relationella perspektivet beror svårigheter på hur eleven 

bemöts av läraren och omgivningen och ej på brister hos eleven som i det 

kategoriska perspektivet. Klass- och specialundervisningens fokus ska vara utrymme 

för tid i det viktiga mötet med eleven. Svårigheten ligger inte isolerat hos eleven utan 

kan variera beroende på i vilket sammanhang eleven ingår och hur väl läraren lyckas 

hitta och stödja elevens utvecklingsmöjligheter. Kort slutsats är att teorier om den 

proximala utvecklingszonen och Matteuseffekten har avgörande betydelse i barnets 

framgång i att läsa och skriva. Om elevens proximala utvecklingszon synliggörs och 

konsolideringsperioden blir kort skapas goda läs- och skrivcirklar. Det är ett faktum 

att de allra flesta elever kan bli bättre i läsning och skrivning om de får adekvat stöd, 

där en noggrann kartläggning av vad eleven kan och inte kan utgöra grunden i 

uppläggningen av det fortsatta arbetet (Taube, 2012). Om skolledningen ger 

utrymme och förtroende för den gemensamma kunskap som faktiskt finns i 

arbetslaget, blir eleven sedd och har möjlighet att utvecklas utifrån sina 

förutsättningar och nå målen enligt läroplanen (Lgr 2011) och klara sig i en komplex 

värld med en suverän teknisk utveckling som ställer höga krav på läs- och 

skrivförmågor. Stor roll spelar lärarens krav och höga förväntningar, där man delar 

elevens framgång i att kunna läsa och skriva. Det är de framgångarna som gör det 

rikt att vara lärare.     
 

 ”Behandla en människa som hon syns vara och du gör henne sämre. 

 Men behandla en människa som om hon var vad hon har möjlighet 

 att bli och du gör henne till det hon skulle kunna bli”. 

            –Johann Wolfgang Goethe (Hofvendahl, 2006 s.1). 
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BILAGA 1   

 

 

Intervjufrågor: 

 
 

1. Vilken utbildning har du och hur länge har du arbetat som lärare? 

 

2. Hur arbetar du med läsinlärning? Vilka metoder använder du dig av? 

 

3. Hur arbetar du med skrivprocessen? 

 

4. Hur upptäcker du att en elev har svårigheter i sin läs- och skrivinlärning?  

 

5. Gör du någon screening/ kartläggning för att se var eleven befinner sig i sin läs- och 

skrivutveckling?  Vilka och hur går det till?  

 

6. Hur kan man på bästa sätt stödja de elever som har svårigheter med att lära sig läsa 

och skriva och som har låg tilltro till sin egen förmåga att lyckas i skolan? 

 

7. Använder du några speciella metoder/kompensatoriska hjälpmedel i det fortsatta 

arbetet med eleven för att hjälpa denne att få en positiv läs- och skrivinlärning?   

 

8. Vad kan speciallärare/specialpedagog bidra med i undervisningen angående elever i 

läs- och skrivsvårigheter?  

 

9.  Hur kan du stödja elevers läs- och skrivinlärning i samverkan med hemmet? 

 
10. Hur sker uppföljning och utvärdering av åtgärder som sätts in för elever i läs- och 

skrivsvårigheter? 
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BILAGA 2 
 

 

 

 

Hej!  
 

Jag heter Lotta Axelsson och läser mitt sista år på speciallärarprogrammet på 

Linnéuniversitetet i Växjö.  Som avslutning på min utbildning skriver jag nu mitt 

examensarbete inom fältet läs- och skrivsvårigheter. Jag arbetar själv på två olika 

låg- och mellanstadieskolor och möter många barn i min vardag som har svårigheter 

med sitt läsande och skrivande.  Jag vill i mitt examensarbete synliggöra lärarnas 

tankar om möjliga vägar till positiv läs- och skrivinlärning för alla barn i första 

klass samt vilka möjligheter klasslärare i år 1 har att stödja elever i riskzon att 

utveckla läs- och skrivsvårigheter. Som blivande speciallärare har jag ett intresse att 

se hur verkligheten ser ut och vilka möjligheter det finns till utveckling inom detta 

område.  

I min uppsats har jag valt att använda mig av intervjuer och enkäter för att samla in 

data. Jag vänder mig nu till dig som är undervisande klasslärare i år 1-3 och hoppas 

att du vill hjälpa mig genom att låta mig intervjua dig. Jag uppskattar att intervjun 

kommer att ta ca 1 timme. 

Enligt forskningspraxis har ni som deltagare i intervjuerna rätt att själv bestämma 

över er medverkan, vilket innebär att inget tvång föreligger när det gäller 

besvarandet av frågorna.  

Alla uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt och såväl skolans som era namn 

kommer att anonymiseras. 

Forskningsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 

– fyra krav: 
1. Informationskravet – Forskaren skall informera berörda om undersökningens 

syfte.  

2. Samtyckekravet: Deltagare i undersökningen har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan.  

3. Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 

skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem  

4. Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas 

för detta forskningsändamål.  

 

Tack på förhand!  

MVH 

Lotta  

Vid eventuella frågor, maila mig gärna   

maraxe@edu.gislaved.se 

Min handledare: 

Linda Fälth 

Doktorand, Linnéuniversitetet 

linda.falth@lnu.se 

 

mailto:maraxe@edu.gislaved.se
https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=a8529dd9e41c4005b45a26c2c4d2c891&URL=mailto%3alinda.falth%40lnu.se
https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=a8529dd9e41c4005b45a26c2c4d2c891&URL=mailto%3alinda.falth%40lnu.se
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BILAGA  3 

 

 Enkät om läs- och skrivsvårigheter 
Jag heter Lotta Axelsson och läser mitt sista år på speciallärarprogrammet på 

Linnéuniversitetet i Växjö. Som avslutning på min utbildning skriver jag nu mitt 

examensarbete inom fältet läs- och skrivsvårigheter. Jag vill i mitt examensarbete 

synliggöra lärarnas tankar om möjliga vägar till positiv läs- och skrivinlärning för 

alla elever i första klass samt vilka möjligheter klasslärare i år 1 har att stödja elever i 

riskzon att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Som blivande speciallärare har jag ett 

intresse av att se hur verkligheten ser ut och vilka möjligheter det finns till utveckling 

inom detta område. I min uppsats har jag valt att använda mig av intervjuer och 

enkäter för att samla in data. Jag vänder mig nu till dig som är undervisande 

klasslärare i år 1-3 och hoppas att du vill hjälpa mig genom att svara på denna enkät. 

Din medverkan är mycket betydelsefull, och det är viktigt att du försöker besvara 

frågorna noggrant. Enligt forskningspraxis har ni som deltagare i enkäten rätt att 

själv bestämma över er medverkan, vilket innebär att inget tvång föreligger när det 

gäller besvarandet av frågorna. Alla uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt och 

såväl skolans som era namn kommer att anonymiseras Vid eventuella frågor, maila 

mig gärna maraxe@edu.gislaved.se Min handledare: Linda Fälth Doktorand, 

Linnéuniversitetet linda.falth@lnu.se Tack på förhand! Lotta 

 

 

1. Vilken utbildning har du?  

 

2. Hur länge har du arbetat som lärare?  

 

3. I vilken årskurs undervisar du huvudsakligen just nu?  

 

4. Hur arbetar du med läsinlärning? Vilka metoder använder du dig av? Ev. läsebok? 

 

 

mailto:maraxe@edu.gislaved.se
mailto:linda.falth@lnu.se
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5. Hur arbetar du med skrivprocessen? 

 

 

6. Hur upptäcker du att en elev har svårigheter i sin läs- och skrivinlärning? 

 

 

7. Gör du någon screening/ kartläggning för att se var elever befinner sig i sin läs- 

och skrivutveckling? Vilka och hur går det till? 

 

 

8. Hur kan man på bästa sätt stödja de elever som har svårigheter med att lära sig läsa 

och skriva och som har låg tilltro till sin egen förmåga att lyckas i skolan? 

 

 

9. Använder du några speciella metoder/ kompensatoriska hjälpmedel i det fortsatta 

arbetet med eleven för att hjälpa denne att få en positiv läs- och skrivinlärning? 
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10. Vad kan speciallärare/specialpedagog bidra med i undervisningen angående 

elever i läs- och skrivsvårigheter? 

 

 

Vilket tycker du stämmer i följande alternativ angående att upptäcka och ge stöd till 

elever i läs- och skrivsvårigheter. Kryssa i den kolumn som passar  

  
Stämmer inte alls 

Stämmer i ganska 

liten grad 

Stämmer i ganska 

hög grad 

Stämmer i mycket 

hög grad  

1Det är viktigt att upptäcka elever i 

riskzon att utveckla läs- och 

skrivsvårigheter och ge intensiv 

träning i första klass. 

      

2. Det kan vara bra att vänta att ge 

stöd eftersom svårigheter med att 

läsa och skriva i första klass kan 
bero på mognad. 

      

3. Jag har goda möjligheter att 
hjälpa elever i läs- och 

skrivsvårigheter i klassrummet 
      

4. Specialläraren/specialpedagogen 

tar hand om de specifika insatserna 

för elever i läs- och skrivsvårigheter. 
      

5 Jag ser till att kontinuerligt få råd 

från speciallärare/specialpedagog 

om hur jag kan hjälpa elever i läs- 

och skrivsvårigheter.  

      

6. Jag samarbetar med hemmen för 

att hjälpa elever i läs- och 

skrivsvårigheter 
      

7. På min skola sker kontinuerlig 

uppföljning och utvärdering av 

åtgärder som sätts in för elever i läs- 
och skrivsvårigheter? 

      

 

Jag tackar så mycket för din medverkan! 
 

Skicka
 



 
 

 

 

 


