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Abstract 
Syftet med denna studie är att ta reda på hur några pedagoger upptäcker barn som 

riskerar läs- och skrivsvårigheter. Styrdokumenten talar om likvärdighet i 

undervisningen, vilket bör innebära en likvärdighet i på vilka grunder extra hjälp och 

särskilt stöd ges till barn. Materialet omfattar 15 intervjuer med pedagoger i 

förskola, förskoleklass och skolår 1. Resultatet visar att samtliga pedagoger anser sig 

kompetenta att finna dessa barn i ordinarie verksamhet främst genom att lyssna av 

deras talspråk. Det är svårt att finna tydliga regler för vilka nivåer av 

språksvårigheter som renderar uppföljning. Eftersom insatser ofta bygger på 

pedagogers subjektiva uppfattning av situationen finns antagligen en risk för 

skillnader mellan pedagoger på vilka grunder uppföljning görs, även om metoderna 

för att upptäcka problemen är snarlika. De flesta av de intervjuade pedagogerna 

anser sig ha god hjälp av samtal med kollegor och specialpedagoger för att bli mer 

säkra på sin bedömning. Däremot påtalas i flera fall en upplevd resursbrist och 

begränsade fortbildningsmöjligheter, vilket riskerar att påtagligt påverka att barn blir 

uppmärksammade och vid behov utredda. Resursbristen påverkar också möjligheten 

att i den ordinarie verksamheten aktivt hjälpa de som har extra behov. Förutom 

pedagogernas kontinuerliga observationer förekommer även generella tester av 

barnens språkförmåga i förskoleklass och skolår 1, men innehåll och tidpunkt 

varierar, i regel beroende på huvudman.  
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1 Inledning 
I dagens samhälle förutsätts i regel att medborgare har en fungerande förmåga att läsa och skriva. Från 

att det för något hundratal år sedan kunde räcka med goda hantverkarfärdigheter för att försörja sig är 

det i dag mycket svårt att ens skaffa sig ett arbete utan en väl utvecklad läs- och skrivförmåga. För att 

kunna ta del av samhällsinformation som rör rättigheter och skyldigheter som medborgare och för att 

kunna göra välunderbyggda val av varor och tjänster behövs också en god läs- och skrivförmåga. Läs- 

och skrivsvårigheter kan därför vara ett stort handikapp för den det drabbar. Internationella 

undersökningar visar att svenska skolelever halkar efter i läs- och skrivförmåga vilket gör det 

intressant att studera hur läs- och skrivsvårigheter kan upptäckas i svensk skola. 

Den svenska skolans undervisning är uppbyggd så att den förutsätter läs- och skrivkunnighet hos 

eleven för att kunna tillgodose sig alla delar. Så fort elever får problem med läsning eller skrivning 

påverkas även andra delar av skolarbetet eftersom både inlärning och redovisning av kunskaper i regel 

förväntas ske via skriftspråk. Trots att lärare många gånger har förmåga att möta särskilda behov och 

att de tekniska hjälpmedlen blir allt mer utvecklade så är inte skolan organiserad för att hantera läs- 

och skrivsvaga elever i de högre årskurserna. De extra insatser som dessa elever behöver för att hänga 

med ställs då mot en lång rad andra behov inom skolan.  

Frisk (2010b, s. 341ff) skriver att barn med dyslexi ofta drabbas av sekundära problem som kan 

påverka deras sociala utveckling. Undersökningar som konstaterar att dyslexi är mycket vanligt i 

grupper med depression, kriminalitet och missbruk hos unga vuxna kan tala för ett samband mellan en 

misslyckad läsinlärning och elever som senare blir stökiga, skolkar och även utvecklar kriminella 

beteenden (2010b). Barn som har svårt med läsning och skrivning är i regel också de som lägger minst 

tid på sådana aktiviteter eftersom de gärna undviker dessa besvärliga situationer. Det innebär att de 

svaga läsarna halkar efter ytterligare samtidigt som goda läsare ofta utvecklar sin läs- och 

skrivförmåga fortare. Detta kallas ibland för Matteuseffekten och uttrycket kommer från 

Matteusevangeliet i Bibeln där man talar om att den som har ska få i överflöd och från den som har lite 

ska tas också detta (Myrberg 2001, s. 7f). Alltså behövs stöd tidigt i läsutvecklingen för att minska 

gapet till de goda läsarna. 

Det finns forskning som visar att det går att upptäcka risker för svårigheter vid läs- och skrivinlärning 

tidigt och även kunna förebygga vissa av svårigheterna. Det betyder att det bör finnas möjligheter för 

skolan att tidigt kunna upptäcka och hjälpa dessa barn.¹ I Skollagen kan man läsa att utbildning 

____________________________________ 

¹”Barn” används i fortsättningen konsekvent, även om elever i förskoleklass och i skolår 1 
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ska vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas samt att hänsyn ska tas till elevers olika 

förutsättningar och behov. Denna undersökning har som syfte att jämföra några pedagogers sätt att se 

på sitt arbete när det gäller att hitta de barn som kan riskera svårigheter vid läs- och skrivinlärningen 

samt att undersöka hur de anser att de styrs i val av metoder och arbetssätt. Genom intervjuer har 

information samlats in från pedagoger i förskola, förskoleklass och skolår 1 på tre geografiskt skilda 

platser med tre olika huvudmän.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur några pedagoger, aktiva i olika verksamheter och på olika 

platser, upptäcker barn som riskerar att få svårigheter vid läs- och skrivinlärningen. Arbetet tar sin 

grund i styrdokumentens formuleringar om likvärdighet, och om det i praktiken finns metoder och 

kriterier för att finna och följa upp barn med särskilda behov, samt på vilka grunder och med vilken 

styrning pedagogerna anser att de väljer arbetssätt.  

Frågeställningar: 

Hur upptäcker pedagoger barn som riskerar svårigheter med läs- och skrivinlärningen?  

Hur följs barn som av pedagog bedöms riskera svårigheter med läs- och skrivinlärningen upp? 

Vad avgör pedagogers val av arbetssätt både när det gäller att upptäcka och att följa upp de barn som 

riskerar svårigheter vid läs- och skrivinlärning?  

2 Bakgrund 
Hur vi lär oss att läsa är något som länge varit intressant för forskning och många undersökningar om 

detta har också gjorts. I detta kapitel beskrivs läs- och skrivinlärning, olika problem som kan störa läs- 

och skrivinlärningen samt direktiv som styr hur skolor ska bedriva arbetet med elever.  

2.1 Läs- och skrivinlärning 

Trots att läsning och vad man gör när man läser länge har varit av intresse för forskare finns ännu 

ingen som övertygande lyckats beskriva vad som egentligen händer när barn lär sig läsa. Olika 

vetenskapliga discipliner har olika förklaringsmodeller där två huvudlinjer är tydliga. Det 

individualpsykologiska synsättet, som ofta används av psykologer och specialpedagoger, sätter fokus 

på individens förutsättningar för inlärningen och ser läsandet som en isolerad förmåga som man 

antingen behärskar eller inte behärskar. Detta anses också vara det traditionella sättet att se på läsande 

och skrivande (SOU 1997:108). Hwang & Nilsson (1995, s. 155) skriver att: 

När barn under 6 år ska ”läsa”, gissar de ofta på ord utifrån den första bokstaven, i stället för att kontrollera hela 

ordet. De har inte svårt för att uppfatta detaljer, det är fokuseringen under en längre tid som är svår. Barn i den 

åldern är dessutom ofta något långsynta. Vid omkring 6 år går allt detta bättre, och i 8-årsåldern klarar de flesta av 

att med ögonen ”läsa av” en rad i en bok.  
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Detta citat visar tydligt hur det individualpsykologiska synsättet förutsätter en fysisk förmåga för att 

klara av läsinlärningen vilken i normalfallet ska växa fram av sig själv.  

Ett socialinteraktionistiskt perspektiv på läs- och skrivinlärningen innebär i stället att det är den sociala 

miljö vi lever i som får en stor betydelse för hur och vad vi läser, eftersom det tillsammans med 

samtalandet är en del av människans totala kommunikation. ”Eftersom inlärandet av tal- respektive 

skriftspråk har så mycket gemensamt borde de också kunna påbörjas samtidigt” skriver Caroline 

Liberg (1993, s. 122) då hon jämför talspråksinlärning och skriftspråksinlärning och finner många 

likheter. Liberg menar att läsinlärning är en process som inte bara omfattar korrekt avkodning av 

skrivna textrader. Det föregås av många steg där insikten om vad en bok är, läsriktning och 

möjligheten att genom ”krumelurer” på ett papper kunna berätta något också hör till 

skriftspråksinlärning. Att lära sig läsa och skriva innebär att man får lära sig att delta i och bli 

medskapare av den skriftspråkliga världen, man socialiseras i den världen. Denna socialisering är en 

kulturspecifik företeelse som är beroende på den omgivning man lever i (Liberg 2003, s. 215–219). En 

individ som inte omges av skriven text och människor som kan visa på vikten av att kunna läsa och 

skriva får inte heller något inneboende behov av att lära sig läsa, lika lite som ett barn som inte omges 

av tal lär sig att prata.  

2.1.1 Språkstörningar hos barn 

Barn med en försenad eller avvikande språkutveckling löper större risk att få problem när de ska lära 

sig läsa och skriva (Johnsen 2010, s. 258). Speciellt när det gäller dyslexi finns ett tydligt samband 

med brister i språklig medvetenhet och eftersom språket utvecklas i samspel med andra så är det 

viktigt att tidigt upptäcka och sätta in stöd vid språksvårigheter (2010, s. 266, 275). Språkutvecklingen 

via joller, de första orden och utvecklandet av flerordssatser och grammatiskt korrekt språk följer ett 

tydligt mönster. I sexårsåldern har ett barn med svenska som modersmål i regel tillägnat sig ett 

basordförråd på 8 000–10 000 ord, svenskans ljudsystem, böjningssystem och syntax samt förmåga att 

återge enkla berättelser (Axelsson 2003, s. 143). 

Det är logopeder som konstaterar språksvårigheter hos barn, och ett logopedbesök föregås vanligtvis 

av att man med screeningtest på BVC upptäcker problem, att föräldrar uttrycker oro eller att någon 

annan, exempelvis förskolepersonal, tar initiativ till kontakten. Forskning om språkstörningar har 

enligt Hansson (2010) gått framåt så att man nu mycket tidigt kan upptäcka de barn som har problem. 

Det är möjligt att redan vid det första språkscreeningtestet vid 18 månaders ålder få en remiss från 

BVC. Målet med dessa tidiga tester är i första hand att försöka förebygga framtida problem, inte att 

ställa en diagnos (Hansson 2010, s. 200f). Förutom direkta kommunikativa konsekvenser som kan 

påverka utvecklingen så löper barn med språkstörning en högre risk än andra barn för att utveckla 

dyslexi och få problem med allmänna inlärningssvårigheter.  
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Språkstörning kan vara relaterad till olika handikapp, t.ex. utvecklingsstörning, olika 

neuropsykiatriska diagnoser som autismspektrumstörningar och DAMP eller ADHD, samt 

hörselskador. Språkstörningar utan påvisbar orsak förekommer också. Hansson skriver att en 

”geografiskt relativ stabil” siffra anger att ca sju procent av alla femåringar, två till tre gånger fler 

pojkar än flickor, diagnosticeras som språkstörda utan påvisbar orsak (2010, s. 200). Språkstörningar 

kan vara olika grava och påverka en eller flera språkliga nivåer. Den vanligaste och minst grava 

störningen är när enbart fonologin drabbas, vilket innebär att barnet har svårt att uttala vissa ljud. Vid 

en mer besvärande störning kan även grammatik och språkförståelse drabbas. Det finns inget riktigt 

tydligt och välgrundat internationellt överenskommet klassificeringssystem för språkstörningar, 

antagligen beroende på att det rör sig om en mycket heterogen grupp individer som även befinner sig i 

utveckling, vilket gör det svårt att generalisera (Hansson 2010, s. 201–203). Hansson fortsätter med att 

beskriva det svenska diagnossystemet som i flera steg bedömer olika delar av språkstörningar, där det 

till att börja med bedöms om det är fonologiska eller artikulatoriska problem, samt om svårigheterna 

handlar om att förstå eller producera språk och sedan kan man undersöka vilka språkliga nivåer som är 

drabbade (2010, s. 201–203).  

2.1.2 Läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi 

Att ha problem med att läsa en text måste inte bero på specifika läs- och skrivsvårigheter. Man kan 

sakna förkunskaper i det omskrivna ämnet så att man inte förstår ord och termer, texten kan handla om 

ett ämne som inte intresserar eller kan man ha sociala och språkliga levnadsvillkor som försvårar 

(Liberg 2003, s. 218). Barn som växer upp under ogynnsamma sociala villkor kan både vara otrygga 

och sakna lämplig språklig stimulans under uppväxten. Ett annat modersmål kan innebära svårigheter 

att förstå innehållet i en text, synfel, hörselskador och begåvningshandikapp kan också ställa till 

problem, liksom talsvårigheter. Det finns även ett samband mellan olika neuropsykiatriska diagnoser 

vilket innebär att barn med ADHD också ofta har svårt med läs- och skrivinlärning, inte sällan som en 

följd av språk- och kommunikationsproblem, minnes- och inlärningssvårigheter eller koncentrations-

svårigheter (Liberg 2003, s. 258). 

Utöver de mer eller mindre självklara orsakerna till problem med läs- och skrivinlärning finns en 

grupp med läs- och skrivsvårigheter som inte så enkelt låter sig förklaras. Specifika läs- och 

skrivsvårigheter, ofta synonymt med dyslexi, innebär rent lästekniska problem med svårigheter att 

omvandla bokstäver till ljud och omvänt. En orsak till problemen, anser bl.a. Torleiv Høien & Ingvar 

Lundberg (1999, s. 21), är fonologiska brister, alltså svårigheter att urskilja språkets minsta byggstenar 

och förstå språkets uppbyggnad utifrån dessa fonem. Termen dyslexi kommer ursprungligen från 

neurologin där den innebär lässvårigheter på grund av hjärnskada. Problembilden har 

uppmärksammats långt tillbaka i tiden och med annan terminologi, till exempel ordblindhet och 

specifika läs- och skrivsvårigheter. Mot slutet av 1800-talet dök det upp vetenskapliga rapporter om 

lässvårigheter. Den tyske ögonläkaren Berlin använde uttrycket dyslexi om lässvårigheter hos vuxna 
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patienter med hjärnskador och en engelsk skolläkare, Morgan, kallade lässvårigheter hos barn för 

”wordblindness” (Høien & Lundberg 1999, s. 11).  

Ester Stadler (1994) skriver om doktor Alfhild Tamm som redan 1910 började göra undersökningar på 

svenska skolelever som hade svårigheter att följa med i skolarbetet. Hon upptäckte att de flesta av 

dessa barn hade normal intelligens och inga problem med övrig inlärning. Stadler (1994) fortsätter 

beskriva den svenska skolans utveckling för att bemöta dessa specifika läs- och skrivsvårigheter och 

nämner en avhandling om dyslexins ärftlighet av doktor Bertil Hallgren (1950), som väckte stor 

uppmärksamhet. Därefter skedde en snabb utveckling under 1950- och 1960-talen av arbetsmetoder 

och utbildning för att bättre kunna behandla elever med dyslexi. Med olika test skildes elever med 

svårigheter ut och ytterligare test talade om vilka problem de hade. Sedan kunde anpassade 

hjälpinsatser sättas in. Dyslexi sågs som en medicinsk diagnos som kunde behandlas med rätt 

arbetsmetoder, vilket erbjöds på s.k. läskliniker (Stadler 1994, s.115).  

När fokus under de följande årtiondena hamnade mer på omgivningens betydelse för individernas 

problem så försvann läsklasser och läskliniker och skolan skulle bli bättre på att ta hand om alla elever 

i den ordinarie klassen utifrån de behov som fanns. Nya metoder för läsinlärning spreds på bekostnad 

av mer traditionella (Stadler 1994, s.116). Trots de nya metoderna fortsätter problemen för vissa elever 

och läs- och skriv-svårigheter får uppmärksamhet i media. På grund av samhällets utveckling med allt 

mer skriftlig kommunikation så blir den som drabbas av läs- och skrivsvårigheter bara mer och mer 

handikappad i samhället och 1979 bildas därför föreningen FMLS, Funktionshindrade Med Läs- och 

Skrivsvårigheter, av elever på en folkhögskola. År 1990 uppmärksammas som läskunnighetens år och 

samma år erkänns Dyslexiförbundet FMLS som handikapporganisation. Två nya organisationer bildas 

också, dels Svenska Dyslexistiftelsen som är en sammanslutning av forskare och dels Svenska 

Dyslexiföreningen som främst organiserar yrkesverksamma på området – lärare, logopeder och 

psykologer (Dyslexiförbundet FMLS, 2011). 

Max Frisk, professor i barn- och ungdomspsykologi, skriver i en artikel (2010a, s. 65ff) om hur 

dyslexi kan diagnostiseras. Från att initialt se entydiga läs- och skrivsvårigheter som grund för att 

konstatera dyslexi finns även en låg rad undersökningar som kan tillkomma för att mer precist 

bestämma vilken typ av dyslexi det handlar om:  

En fullständig dyslexidiagnos måste baseras på en integrerad pedagogisk, neuropsykologisk, neurologisk och 

neuropsykiatrisk diagnostik. Det kommer att bli allt viktigare att skilja mellan olika typer av konstitutionell, 

omognadsrelaterad dyslexi och dyslexi beroende på hjärnskada för att specifikt kunna hjälpa ett aktuellt barn. 

(Frisk 2010a, s. 78)  

Att försöka få en diagnos på läs- och skrivsvårigheter kan alltså ha olika syften, dels en misstanke om 

problem för att få igång ett förebyggande arbete, dels en djupgående analys av problemen för att finna 

ut bästa val av insatser för varje specifikt fall. Karin Zetterqvist Nelson (2003) diskuterar om elever är 
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hjälpta av en tidig diagnos. Många av hennes informanter uttrycker en lättnad att slippa ”dum och slö-

stämpeln” (2003) och i stället få namn på sina bekymmer och ett slags erkännande. Andra hävdar att 

en diagnos innebär att man alltför tidigt ger upp arbetet med att utveckla sin läs- och skrivkunnighet; 

de menar att man får en identitet som dyslektiker och därför inte kommer att kunna lära sig att läsa och 

skriva ordentligt.  

Förekomsten av dyslexi hos svenska barn divergerar stort mellan olika undersökningar. Tydligast är 

skillnaderna mellan olika åldrar; ju äldre de undersökta barnen är desto färre är det som konstateras ha 

dyslexi. De svårare fallen av dyslexi tycks generellt vara vanligare hos pojkar, även om skillnaderna 

minskar med stigande ålder och det kan vara ett svårt handikapp också för många flickor (Frisk 2010, 

s. 68). 

2.1.3 Stödjande pedagogik 

Det finns olika åsikter om vilka metoder som är bra respektive mindre bra för att lära barn att läsa. 

Liberg anser exempelvis att den ”traditionella läs- och skrivundervisningen” som bygger på ljudteknik 

utifrån ett individualpsykologiskt synsätt utestänger vissa barn från läsinlärning, eftersom de kan 

sakna nödvändiga förkunskaper (1993, s. 141). Samtidigt säger Stadler (1994, s. 102) att ljudmetoden, 

rätt tillämpad, har hjälpt många barn med läs- och skrivsvårigheter. Larson, Nauclér & Rudberg säger 

vidare att ”[d]e flesta barn lär sig läsa oavsett vilken läsinlärningsmetod som används i klassen. Men 

några […] lyckas inte med detta. Dessa elever måste få läsundervisning av något annat slag” (1992, s. 

50). I och med att det finns flera olika orsaker till läs- och skrivsvårigheter (a.a.) finns det givetvis 

också flera olika metoder som är anpassade utifrån de individuella svårigheter som varje elev kan ha.  

Larson, Nauclér & Rudberg (1992) beskriver olika insatser för elever med syn- hörsel och 

rörelsehandikapp, för elever med språkstörning och för elever med annat modersmål samt för elever 

med konstaterade läs- och skrivsvårigheter. För den senare gruppen anser Larson, Nauclér & Rudberg 

(1992, s. 58) att Wittingmetoden (ominlärning) kan fungera bra, men det krävs att den som ska 

medverka har motivation och insikt i sitt problem, eftersom metoden är tidskrävande och handlar om 

att nöta in en korrekt lästeknik helt från början. En annan metod som ibland förekommer för att hjälpa 

svagpresterande elever i läsinlärningen är Reading Recovery. Metoden kommer från Nya Zeeland och 

den innebär att eleven får enskild undervisning om 30 minuter per dag under ett antal veckor (Myrberg 

2001, s. 21). Varianter på denna metod presenteras exempelvis av Fylking (2003, s. 201). Syftet är att 

intensivträna med hjälp av ett strukturerat arbetssätt under en begränsad tid för att försöka komma ifatt 

resten av gruppen.  

Den genetiska variationen är den enskilt största orsaken till de individuella skillnaderna i läs- och 

skrivförmåga hos svenska elever anser läsforskare Stefan Samuelsson, i en artikel av Nilholm (2011). 

Genom tvillingprojekt har han kommit fram till att de förutsättningar som finns är så homogena i 

Sverige att skola och miljö enbart kan ses som orsak i få av fallen, medan situationen är annorlunda på 
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platser där uppväxtvillkoren påverkar om du över huvud taget kommer att gå i skola. Trots detta anser 

han att skolan har ett stort ansvar eftersom man i olika utsträckning kan kompensera för de genetiska 

variationer som eleverna bär med sig och förklarar att:  

Vi måste börja prioritera tidig läs- och skrivundervisning. För de elever som efter första årskurs i skolan fortfarande 

strävar med sin läs- och skrivutveckling handlar det om en intensiv undervisning där elever ges möjlighet att arbeta 

med pedagogiskt genomtänkta läs- och skrivaktiviteter åtminstone 10 timmar i veckan. Om andra inslag på schemat 

får stryka på foten spelar i det här sammanhanget ingen roll. En god skriftspråklig förmåga är nödvändig och en 

förutsättning för allt annat som elever förväntas lära sig i skolan. (Nilholm 2011, s 2) 

Nilholm poängterar alltså tydligt skolans roll för tidig läs- och skrivutveckling, och att misslyckas i 

början av sin läs- och skrivutveckling påverkar i regel också den fortsatta utvecklingen i hög grad. 

Mats Myrberg beskriver Matteuseffekten i förhållande till läs- och skrivinlärning i en 

forskningsöversikt på uppdrag av Skolverket (Myrberg 2001). Den innebär att de elever som har 

svårast med läsningen i början också är de som ägnar minst tid åt aktiviteter som har med läsning och 

skrivning att göra, varvid skillnaderna mellan goda och mindre goda läsare hela tiden ökar. Eftersom 

skolan kräver att man ägnar sig åt läsning och även hjälper de svagast presterande eleverna blir 

skillnaderna oftast ännu tydligare efter att man lämnar skolans värld. Efter avslutad skolgång undviker 

de minst motiverade läsning i allt större grad medan de mest motiverade oftast möter betydligt större 

utmaningar än tidigare i och med fortsatt utbildning på universitet eller i sitt yrkesutövande (Myrberg 

2001). 

Det finns alltså en uppenbar vinst i att tidigt hitta och hjälpa de barn som riskerar att utveckla läs- och 

skrivsvårigheter. En stor och betydande faktor för utvecklande av dyslexi är fonologiska problem 

vilket innebär att barnet har svårt att uppfatta särskilda ljud i ord (Høien & Lundberg 1999, Myrberg 

2001, Fylking 2003). Barn som har problem med ordens formsida kan komma fram till att ordet 

tändsticksask är kortare än ordet tåg eftersom de fokuserar på innehållet i stället för ordformen. De 

fonologiska svårigheterna går att upptäcka redan i förskoleåldern och genom en systematisk träning 

går det att förebygga många av problemen. Ett exempel på sådan systematisk träning är 

Bornholmsmodellen som används på många platser i Sverige. Det handlar om en lekfull träning med 

språklekar under året i förskoleklassen som gör barnen förberedda på skolans läsinlärning. I resultatet 

från ett projekt som genomfördes på Bornholm under 1980-talet visade det sig ha en mycket god 

effekt särskilt på dem som befann sig i riskzonen för att senare utveckla läs- och skrivsvårigheter 

(Häggström 2010, s. 247). 

2.2 Styrning och regler 

Både skollagen (SFS 2010:800) och läroplaner för förskolan och grundskolan (Skolverket 2011a & 

2011b) reviderades under åren 2010-2011. I och med detta blev förskolan en egen skolform och 

förskolechefen är numer en reglerad befattning med tydliga ansvarsområden, exempelvis för att barn i 

behov av särskilt stöd ska få detta. Skollagen tar i 1 kap. 9 § också upp vikten av likvärdig utbildning 
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och anger att ”[u]tbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom 

fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas” (SFS 2010:800).  

En faktor att ta hänsyn till när det gäller likformigheten i hur barn med risk för läs- och skrivsvårig-

heter upptäcks och hanteras, är att flera huvudmän medverkar i arbetet. Det är dels staten som beslutar 

om styrdokumenten, dels kommunerna och privata aktörer som ska driva verksamheterna i de olika 

skolformerna och även har det ekonomiska ansvaret för dem, dels landstinget som sköter den 

medicinska omsorgen. 

2.2.1 BVC/Skolhälsovård 

I Sverige finns en väl utbyggd barnhälsovård. Den är frivillig, men nära 100 % av alla svenska barn 

omfattas av verksamheten. Varje vårdgivare beslutar om sitt program för barnhälsovård och här ingår 

en eller flera screeningundersökningar för att upptäcka eventuella språkstörningar eller förseningar i 

talutvecklingen. Resultaten dokumenteras i en BVC-journal. 

”Idag saknas enhetliga rutiner för i vilken ålder det är optimalt att genomföra screeningen och även 

med vilken metod och vid vilket utfall det finns skäl för utredning” skriver Margareta Bondestam, 

docent och specialist i barn- och ungdomsmedicin och skolhälsovård vid Socialstyrelsen. Hon 

fortsätter:  

Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att utarbeta, tillgängliggöra och kontinuerligt uppdatera vägledningar, 

rekommendationer och kunskapsöversikter inom bl. a barnhälsovården. Undertecknad är projektledare i detta 

projekt. Språkstörning/försenad språkutveckling hör till de områden som vi anser behöver belysas med en 

kunskapsöversikt för att vi med den som grund skall ha möjlighet att skriva vägledning/riktlinjer inom området. 

(Bondestam 2011) 

Det finns alltså en vilja att bli tydligare med när och varför tester görs, och även att kunna skapa 

enhetliga rutiner kring området som handlar om språkutveckling och språkstörning. 

2.2.2 Förskola 

I och med revideringen av styrdokumenten 2011 har förskolan blivit en egen skolform. ”Förskolans 

pedagogiska uppdrag ska stärkas och förskolan ska förbereda barnen för fortsatt utbildning. En 

förtydligad läroplan ska gälla för både fristående och kommunala förskolor” skriver Skolverket (2010, 

s.6). I samma text framgår att förskolechefens ansvar regleras i den nya skollagen, befattningen 

innebär tydliga ansvarsområden för såväl kommunala som fristående förskolor (2010). 

I den nu gällande läroplanen för förskolan, Lpfö 98/2010, finns ett antal mål som gäller 

språkutveckling. I förskolans uppdrag står att ”Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje 

barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den 

skriftspråkliga världen” (Skolverket 2011a, s. 7) och förtydligar detta i förskolans strävansmål där 

några av dessa har mycket tydlig koppling till framtida läsutveckling: 

 Förskolan ska sträva efter att varje barn […] 
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 utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka 

tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, 

 utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner, 

 utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och 

samtala om dessa,  

(Skolverket 2011a, s. 10) 

I Skollagens 9§ regleras särskilt stöd i förskolan: ”Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl 

behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver.” Det är 

förskolechefen som har ansvar för att detta sker oavsett om uppgifterna som signalerar behovet 

kommer från personal, föräldrar, barnet själv eller annan källa samt för att vårdnadshavare ges 

möjlighet att delta vid utformning av stödinsatser (SFS 2010:800).  

Huvudmannen har till uppgift att se till att barngruppers storlek och sammansättning är lämplig och att 

barnen har en god miljö att vistas i, samt att erbjuda förskola i enlighet med regler i skollagen (SFS 

2010:800). I övrigt är det förskolechefen som har det övergripande ansvaret för förskolans verksamhet 

och att arbetet sker i enlighet med läroplan och givet uppdrag. Förskolan har ansvar för att samarbeta 

med förskoleklass, skola och fritidshem så att barnen kommer väl förberedda till nya verksamheter. 

Det ska finnas tydligt fokus på de nationella mål och riktlinjer som finns för varje verksamhet. Barn i 

behov av särskilt stöd ska ägnas extra uppmärksamhet inför övergången. I förskolechefens ansvar 

ingår även att se till att personalen får den kompetensutveckling man behöver för att kunna sköta sitt 

arbete och att miljö och materiel passar verksamhetens ändamål. 

2.2.3 Förskoleklass 

Förskoleklassen är en frivillig skolform som följer läroplanerna för de obligatoriska skolformerna och 

därmed arbetar mot samma mål. Det är alltså målen att uppnå i årskurs 3 som är den närmaste 

värdemätaren på elevernas individuella kunskaper. Rätt till särskilt stöd i förskoleklassen finns i den 

mån man anser att det behövs för att förebygga svårigheter i den fortsatta skolgången. Eftersom 

förskoleklassen saknar specifika kunskapskrav så är det inte aktuellt med åtgärdsprogram för elever 

som riskerar att inte nå målen. Det kan däremot vara aktuellt att upprätta åtgärdsprogram på grund av 

andra svårigheter i elevens skolsituation (Skolverket 2012).  

2.2.4 Grundskolan 

I Sverige gäller skolplikt för alla barn. Skolplikten gäller grundskoleutbildning, som därför är en 

obligatorisk skolform. För grundskoleutbildningens innehåll finns en läroplan som även inkluderar de 

frivilliga skolformerna förskoleklass och fritidshem, ”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011” (Skolverket 2011b).  

I läroplanens första del, ”Skolans värdegrund och uppdrag”, anges de grundläggande värdena för 

skolan, exempelvis om hur den vilar på demokratins grund och ska främja ett livslångt lärande. Man 

skriver om likvärdighet, att skollagen föreskriver att utbildningen ska vara likvärdig oavsett var i 
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landet den anordnas samt att hänsyn ska tas till elevers olikas förutsättningar och behov. 

Likvärdigheten ska mätas med de nationella målen som ram, men vägen dit är inte given utan resurser 

och innehåll kan variera. Det är skolans huvudman som har ansvar för att verksamheten i de aktuella 

enheterna svarar mot de nationella målen och att den ständigt utvecklas. Som ett av skolans uppdrag 

beskrivs följande: ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika 

möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera 

och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (Skolverket 2011b, s. 9). 

Kursplanerna innehåller dels det centrala innehållet i varje skolämne och anger de kunskapskrav som 

elever ska ha uppnått vid angiven tidpunkt. I det centrala innehållet för år 1–3 förutsätts en förmåga att 

använda skrivet språk i olika omfattning. Det innebär att om eleven inte har en skriftspråklig förmåga i 

god tid innan utgången av årskurs tre så är det många av ämnets centrala delar som inte går att arbeta 

med. De kunskapskrav som anges som godtagbara kunskaper i slutet av årskurs tre handlar också om 

att ”Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt […]” (Skolverket 2011b, s. 227), vilket 

rimligtvis förutsätter att läsinlärningen varit framgångsrik och att eleven hunnit träna en tid på att läsa. 

Att eleven kan skriva enkla texter med korrekt stavning av ord som eleven ofta använder samt använda 

stor bokstav, punkt och frågetecken anses vara godtagbar nivå, likaså att kunna söka fakta ur anvisad 

källa och skriftligen återge grundläggande delar av informationen i en enkel form av faktatext.  

Sammantaget anger styrdokumenten att det är pedagogers ansvar att signalera om man har anledning 

att misstänka att en elev inte hinner uppnå dessa färdigheter före slutet av årskurs tre, och att det är 

rektors roll att bedöma om ett behov av åtgärdsprogram finns. Åtgärdsprogram ska alltid skapas för att 

skolor ska kunna anpassa och följa upp de stödinsatser som görs. 

3 Metod  
Undersökningen består av 15 kvalitativa intervjuer med personal i förskola, förskoleklass och skolår 1, 

vilka fortsättningsvis benämns pedagoger. Intervjuerna bandades, och valda delar av intervjumaterialet 

transkriberades. 

Metodval, urval, genomförande och bearbetning av resultat framgår av följande kapitel, liksom 

resonemang om forskningsetiska ställningstaganden, reliabilitet och validitet.  

3.1 Metodval 

Valet av intervju som undersökningsmetod bygger på målet att undersöka hur pedagogerna anser att 

de upptäcker barn i behov av särskilt stöd i det vardagliga arbetet. Den kvalitativa intervjun är en 

lämplig metod för att ta del av respondenternas vardagsvärld och fånga erfarenheter och innebörder 

som de deltagande pedagogerna kopplar till sitt agerande. Kvale & Brinkmann (2009, s. 43ff) 

beskriver en halvstrukturerad livsvärldsintervju utifrån ett fenomenologiskt perspektiv med hjälp av 
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olika aspekter av den kvalitativa intervjun. De skriver bland annat att den kvalitativa 

forskningsintervjun ”riktar fokus på ämnet genom öppna frågor”, och att ”den har som mål att erhålla 

nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter” samt att den ger ”en unik möjlighet att komma 

åt och beskriva den levda vardagsvärlden” (2009, s.44f). Man beskriver livsvärlden som världen i den 

form den påträffas i vardagslivet, upplevd direkt och omedelbart samt utan inblandning av 

förklaringar.  

Målet vid intervjuerna är att ha ett ”malmletarperspektiv”, enligt Kvale & Brinkmann (2009) beskrivet 

som att intervjutillfället i huvudsak handlar om att samla in kunskap. Om målet i stället hade varit att 

skapa kunskap i samspelet vid intervjutillfället, vilket kan vara fallet om frågorna är tänkta att skapa 

diskussioner som utvecklas tillsammans, hade ett ”resenärsperspektiv” stämt bättre med syftet (2009). 

För att inte påverka respondenternas svar i någon riktning utan få deras spontana bild av sin vardag, 

fick de mycket begränsad information om undersökningen i förväg och frågorna presenterades först 

vid intervjun. Det handlar också om slumpvis valda pedagoger utifrån de kriterier syftet anger och de 

har inte haft någon tidigare kontakt med mig, vilket annars eventuellt skulle kunna färga deras svar.  

3.2 Urval 

Undersökningens urval är gjort för att kunna täcka in flera olika förutsättningar för pedagogisk 

verksamhet. Olika verksamhetsformer från skilda geografiska områden och med olika huvudmän finns 

därför representerade. Eftersom undersökningen fokuserar på barns förutsättningar att möta 

skriftspråket så är urvalet begränsat till förskola, förskoleklass och skolår 1. 

Respondenterna är aktiva pedagoger i de aktuella verksamheterna och har samtliga minst tio års 

erfarenhet av samma eller likvärdigt arbete. Kontaktväg har övervägande varit kommunala hemsidor 

där verksamheter och deras ansvariga rektorer återfunnits, vilka sedan sökts via telefon. Rektorerna 

har hänvisat till de verksamheter jag önskat och även hjälpt till med kontaktväg, i vissa fall även direkt 

till pedagoger. 

En förteckning över de medverkande respondenterna följer här:  

 

Tabell 1 Medverkande respondenter 

Verksamhet Berget Höjden Kullen 
Förskola Britt S. 

Bert S. 
Helga S. 
Hilma S. 

Karin S. 

Förskoleklass Barbro M-L 
 

Hedda M. 
Hulda M. 
Hanna M. 

Klara M. 
Kicki M. 

År 1 Barbro M-L 
 

Hedvig L. 
Helena L. 

Kerstin L. 
Kristina L. 
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Som framgår av tabellen har samtliga medverkande pedagoger fingerade namn men de kan ändå 

särskiljas utifrån platsen, som också har fingerat namn, och verksamhet. Pedagogerna från Bergets 

förskola och skola har alla namn som börjar på B, Höjdens pedagoger har namn på H och Kullens på 

K. Efternamnets första bokstav S (small) betyder verksamheten förskola, M (medium) står för 

förskoleklass och L (large) innebär år 1 i skolan.  

3.3 Genomförande 

De medverkande pedagogerna kontaktades i de flesta fall via telefon för att boka in tid för intervju. I 

samband med samtalet informerades de om att undersökningen utgör underlag för ett examensarbete 

på lärarutbildningen, att det är jag i min roll som student som ensam färdigställer detta arbete och att 

all information behandlas så att de medverkandes identitet skyddas. De informerades också om 

önskemål att banda intervjun för att mer precist kunna citera dem utan att fokus under själva intervjun 

hamnade för mycket på att skriva ned deras svar.  

För att få en spontan bild av hur pedagogerna anser att de agerar i vardagen presenterades inga frågor i 

förväg. Medvetet lämnades inte heller mycket information om undersökningens syfte, enbart att det 

hade anknytning till läs- och skrivinlärning. Av olika orsaker är det en tidsmässig spridning på 

intervjutillfällena, de genomfördes delvis under december 2011 och delvis under april 2013. Det kan 

ha påverkat innehållet dels genom att de nya styrdokumenten funnits med något längre och dels 

genom att frågorna möjligen modifierats något då intervjusituationen åter aktualiserats. 

Intervjuerna genomfördes på pedagogernas respektive arbetsplatser, i ett utrymme de själva valt. Det 

var miljöer som gav avskildhet för intervjuerna och de kunde i samtliga fall genomföras utan störande 

avbrott, annat än någon enstaka dörrknackning. Intervjuernas innehåll skilde sig något åt beroende på 

att öppna frågor användes, och svaren därför påverkade följdfrågornas innehåll. Dock fanns 

huvudfrågorna med till samtliga medverkande. Merparten av intervjuerna bandades och delar av 

svaren antecknades också. Till några av intervjuerna saknas bandning, dels en informant som avböjde 

inspelning, dels en intervju som föll bort på grund av tekniska problem samt två telefonintervjuer som 

inte heller kunde bandas. Det var i huvudsak enskilda intervjuer eftersom jag inte ville riskera att 

svaren påverkades av någon annans medverkan. På grund av informanternas tidsbrist vid ett 

intervjutillfälle intervjuades pedagogerna två och två (sammanlagt fyra informanter), övriga intervjuer 

var enskilda och två genomfördes per telefon. 

3.4 Materialbearbetning 

Underlaget består av sammanlagt 15 intervjuer av personal fördelade på förskola (5), förskoleklass (6) 

och i skolår 1 (5). En pedagog har intervjuats både som personal i förskoleklass och år 1 (gemensam 

grupp), vilket innebär att samma intervju finns med som underlag för både förskoleklass och skolår 1. 
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Vid intervjutillfället bandades svaren samtidigt som kortfattade skriftliga noteringar fördes. 

Intervjuerna är inte transkriberade i sin helhet utan urval har skett med fokus på att kunna redovisa och 

analysera svaren i relation till huvudfrågorna samt i de fall där respondenterna är citerade. 

3.5 Forskningsetik 

Utifrån de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) rekommenderar har studien 

genomförts med beaktande av fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta har skett på så vis att samtliga medverkande deltagit 

på frivillig basis, och blivit informerade om att undersökningen ska användas i ett examensarbete på 

lärarutbildningen. De medverkande har även informerats om att de kan avbryta sin medverkan när som 

helst, att de kan välja att avböja bandning av intervjun och även informerats om att alla bandningar 

raderas efter transkribering. Då kontaktväg varit genom överordnade, via mail eller telefon, innebär 

det att deltagarna medverkat med samtycke även från respektive chefer/rektorer. För att de 

medverkande ska vara anonyma så har de fått fingerade namn i redovisningen All information som 

samlats in vid undersökningen har enbart använts till forskningsändamål.  

4 Resultat 
Resultatet grupperas utifrån vilken verksamhet respondenterna tillhör. Först redovisas hur pedagoger 

upptäcker barn som riskerar svårigheter med läs- och skrivinlärningen, sedan hur de följs upp och 

slutligen varför man använder just detta arbetssätt. I undersökningen framkom vikten av goda 

överlämningar mellan verksamheterna då det ofta är genom dem pedagoger får vetskap om elevers 

särskilda behov. Överlämningar har därför belysts under en egen rubrik 

4.1 Förskolan 

Materialet består av fem intervjuer från tre olika förskolor. Karin arbetar på en kommunal förskola i 

kommun 1 (Kullen), Helga och Hilma arbetar på en kommunal förskola i kommun 2 (Höjden) medan 

Britt och Bert arbetar på en fristående förskola i kommun 1 (Berget).  

Samtliga pedagoger i undersökningen säger att det i det vardagliga arbetet med barnen finns rikligt 

med tillfällen att lyssna av barnens språk, och det är oftast utifrån dessa iakttagelser som man sedan 

kan välja att fokusera lite mer på enskilda barn. Ett par pedagoger nämner också samspelet mellan 

barnen. Britt S. säger att hon reagerar ”om barnen drar sig undan och använder fysik i stället för språk 

i dagliga verksamheter samt inte tar för sig språkligt i grupp”. Karin S. på Kullens förskola anser att 

”små talavvikelser är vanligt och fullt normalt i dessa åldrar och i regel växer bort av sig själv”, och 

tyckte inte att hon hade någon större erfarenhet av att upptäcka språksvårigheter. Höjdens förskola 

hade tidigare haft en uttalad roll som språkförskola med särskild fokus på att stötta barn med 

språksvårigheter. Kommunen har nu dragit in denna verksamhet men mycket kunskap fanns kvar hos 

personalen, och de två pedagoger som intervjuades ansåg att denna kunskap och ett stort intresse 
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bidrog till att man hade stort fokus på barnens språk. Samma förskola talade också om att BVC och 

dess tester spelar en viktig roll i att upptäcka språksvårigheter. Både Hilma S. och Helga S. sa att ”när 

BVC upptäcker att något barn presterar dåligt på deras screeningtester kan de höra av sig till förskolan 

för att uppmärksamma pedagogerna och få mer information”. Även Britt S. på Bergets förskola talar 

positivt om BVC: ”Vi träffar BVC vid två tillfällen per år och samtalar om barnen, det är en mycket 

bra kontakt där information delas”. Signaler från oroliga föräldrar som undrar över barnens 

språkutveckling förekommer också, men även föräldrar som inte vill kännas vid barnens problem:  

Föräldrar är oftast öppna och ger bra information, men vissa kan ibland lägga locket på vid problem. (Britt S.) 

 

Föräldrar är bra överlag på att informera, men kan ibland slå problemen ifrån sig. (Hilma S.) 

 

Överlämningsinformation från småbarnsgruppen, föräldrar och BVC fungerar bra. (Karin S.) 

Även om föräldrar i regel har relevanta frågor och funderingar finns det alltså tillfällen när 

föräldrakontakten inte riktigt fungerar optimalt. För att sköta föräldrakontakter och dokumentation 

kring barnen är det vanligt att man delar upp barnen så att viss personal har särskilt ansvar för enskilda 

barn, s.k. ansvarsbarn. Både Kullens förskola och Höjdens förskola beskriver att de arbetar på så vis. 

Genom styrda aktiviteter på gruppnivå kan man sedan mer tydligt uppmärksamma om och var 

eventuella svårigheter finns. Karin S. säger att man använder material från Bornholmsmodellen till 

gruppövningar med språklig medvetenhet. På förskolan Höjden använder man också språkmaterial i 

helgrupp vilket hjälper till att tydliggöra eventuella problem. Britt S. nämner också pedagogiska 

språkmaterial, men även att ”riktade aktiviteter med få barn, till exempel att spela spel eller läsa saga 

gör att man tydligare kan uppmärksamma enskilda barn”. Pedagogerna på Bergets förskola säger båda 

att reflektionen i arbetslaget är viktigt och under planeringstid kan man diskutera barnen och 

tillsammans enas om uppföljningsalternativ. Britt S. säger samtidigt att ”det i ett fall var arbetslaget 

som bromsade en insats för ett barn hon tyckte hade behov av detta, vilket innebar en fördröjning då 

det senare visade sig tydligt att behovet verkligen fanns”. På två av enheterna (Kullen och Berget) 

säger man att man använder ett material kallat TRAS, som stöd för att upptäcka problem. Bert S. 

tillägger att ”man inte redovisar resultaten för föräldrar eftersom läroplanen säger att förskolan inte ska 

göra enskilda mätningar av barnens färdigheter”. Även när det gäller förskolepedagogernas misstankar 

om problem används samtal med föräldrar och BVC för att kunna bekräfta eller förkasta dessa 

misstankar. Här kan föräldrar som ”slår problemen ifrån sig” (Hilma S.) eller ”lägger locket på” (Britt 

S.) försvåra det fortsatta arbetet. 

Elevhälsan (Höjden) eller specialpedagog (Kullen, Berget) är den instans som man sedan vänder sig 

till för ytterligare stöd och hjälp. Även talpedagog via BVC kan konsulteras. Karin S. berättar att de 

använder en anpassad saga för att testa talsvårigheter. Den fristående förskolan (Berget) har rätt att ta 

del av kommunens specialpedagog, men har ingen ”egen” utan får begära hjälp. Det är alltså i detta 
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skede, när pedagogerna tycker att något avviker från ”normala” mönster, som man kopplar in hjälp 

och sedan agerar utifrån de råd och direktiv man får. Det är dock lite olika hur man anser sig kunna 

genomföra de aktiviteter som rekommenderas, eftersom resurser ibland saknas. Helga S. säger så här: 

Vi försöker hjälpa till om barnen t.ex. har logopedkontakt. Det är viktigt med kontinuitet i arbetet, även förskolan 

bör ha kännedom om aktuella uppgifter från logopeden så man kan utföra dem. Tyvärr är det mycket svårt att hinna 

med individuell hjälp, det blir i regel på gruppnivå.  

Karin S. tycker också att det kan vara svårt att få tillräckligt med tid till enskilda aktiviteter med barn i 

behov av stöd, eftersom verksamhetstiden är styrd av planerade aktiviteter som mat, utevistelse, 

utflykter och liknande. Den fristående förskolan, Berget, anser sig däremot väl rustad personalmässigt 

för att kunna genomföra eventuella riktade aktiviteter i enlighet med åtgärdsprogram. Bert S., som 

förutom arbetet i barngruppen även fungerar som förskolechef på enheten, relaterar till ekonomin och 

konstaterar att vid full barngrupp finns ekonomiska möjligheter att köpa in resurser vid behov och vid 

mindre barngrupper blir det automatiskt en högre personaltäthet, vilket gör att man själva hinner med 

aktiviteter för det enskilda barnet. 

På frågan om varför man gör som man gör, alltså vad som styr hur man agerar, kommer tre orsaker 

fram: eget intresse och kompetens, råd och riktlinjer från elevhälsa eller specialpedagoger och 

huvudmans styrning. Pedagogerna är också medvetna om styrdokumenten som anger ramar för 

verksamheterna, vilket man utnyttjar i planering och utvärdering. Den fristående förskolans 

huvudman, som var någon form av styrelse (tidigare en församling), hade dock inga uttalade direktiv 

för verksamheten på Bergets förskola, något som Bert S. formulerar så här:  

Det finns ingen styrning från huvudman förutom kravet att följa läroplan och sköta budget. Det kan nog finnas 

brister i den högre styrningen vad gäller insikt i pedagogiska kunskaper (privat huvudman).  

Britt talar om pedagogens eget ansvar inför föräldrar och skola att kunna hitta och hjälpa barn i behov. 

Arbetet i arbetslaget innebär därför också att man tillsammans ser till att ha en verksamhet där 

metodval och insatser tydligt kan redovisas för föräldrar – man måste ha en bra underbyggnad för sina 

val för att kunna motivera arbetssättet. Hilma S. på Höjdens förskola säger att kommunen styr över 

arbetsområden och elevhälsan arbetar tillsammans med pedagogerna fram nuvarande arbetssätt. 

Arbetet knyts till läroplanen som används som stöd för planering och utvärdering.  

Hilma S. på Höjdens förskola tycker dessvärre att hon saknar större möjligheter till fortbildning, hon 

uppfattar att resurser för detta har minskat. Det är en uppfattning hon delar med Helga S. som säger: 

”Till största delen handlar arbetet nog ändå om ett eget intresse vilket innebär att man söker kunskap 

själv, med stöd av elevhälsans fortbildningsmöjligheter”. Britt S. på den fristående förskolan Berget 

säger att man har tagit del av fortbildning tillsammans med andra förskolor, vilket hon tycker är bra. 
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4.2 Förskoleklass 

Materialet består av sex intervjuer från förskoleklasser på tre olika skolor. Klara och Kicki arbetar i 

samma förskoleklass på en kommunal skola i kommun 1 (Kullen), Hulda och Hanna arbetar i samma 

grupp, Hedda i en annan grupp, båda dessa förskoleklasser finns på samma kommunala skola i 

kommun 2 (Höjden), medan Barbro M-L är ensam i en grupp som består av både förskoleklass och år 

1 på en fristående skola i kommun 1 (Berget). 

När det gäller hur man upptäcker de barn som riskerar svårigheter vid läs- och skrivinlärningen så är 

det fortfarande stort fokus på det talade språket och det naturliga samtalet används som redskap. I 

förskoleklassen är det dock betydligt mer vanligt med tester av olika slag för att mäta färdigheter och 

man har även tillgång till resurspersoner. Både på Kullens skola och på Höjdens skola använder man 

Bornholmstestet. Kullens pedagoger utför testet i grupp och om man ser problem följs det upp enskilt 

med ett annat test medan Höjden gör enskilda tester av alla barnen före sportlovet. Klara berättar:  

…att man på Kullen även testar ljud och bokstavskunskap med hjälp av Fonomix, ett material som är helt nytt för 

dem, och att talpedagog lyssnar av varje barn enskilt i början av höstterminen. För dem som då inte når så långt 

sker en upprepad kontroll på vårterminen. 

Bergets skola genomför också tester i språklig medvetenhet hos förskoleklassens elever.  

Pedagogerna redovisar flera olika saker som kan signalera problem och svårigheter. Hulda säger att:  

Koncentrationssvårigheter är ofta en signal om att något annat inte heller fungerar, det går ofta hand-i-hand. De 

barn som saknar intresse för läsning och skrivning är också en grupp som behöver extra uppmärksamhet. Ibland 

kan det plötsligt vända för att de mognar, men det kan också vara en indikation på att något är fel.  

Barbro på Bergets skola säger att det även kan ta tid för barnen att acklimatisera sig, så vid svagare 

misstankar kan man avvakta uppemot 6 månader. Kicki på Kullens skola öppnar också för att man kan 

behöva viss tid för att upptäcka problem; ”det är ny grupp samt ny personal för barnen, de kanske inte 

öppnar sig direkt vilket kan bero dels på kulturkrockar eller på att de är lite blyga”.  

Både Kullen och Höjden anger att resurspersoner (specialpedagog och talpedagog) är viktiga när det 

gäller att upptäcka barn med svårigheter. Det uppfattas positivt när de kan göra regelbundna besök i 

grupperna. Resurspersonerna är även inblandade i analyser av tester. ”Efter sammanställning så tar 

specialpedagogen hand om materialet och bedömer det”, säger Hulda om Bornholmstestet på Höjdens 

skola. De pedagoger som arbetar tillsammans i en förskoleklass säger att det är en stor förmån att 

kunna diskutera med varandra om eleverna. För Barbro ser det annorlunda ut; hon har ansvar för både 

förskoleklass och år 1 i en gemensam grupp. Även om barngruppen är relativt liten (12 elever) så är 

hon ensam med alla funderingar. Det finns visserligen en specialpedagog på skolan att rådfråga, vilken 

även är ensam klasslärare i en grupp med elever i år 2–3, men det sker inga insatser om inte rektor 

beslutar om detta. När Barbro misstänker problem får hon alltså först rapportera detta till rektor för att 

sedan avvakta insatser, som i regel handlar om att specialpedagogen till att börja med genomför tester.  
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Uppföljningen av misstankar och vidare insatser hos Kullen och Höjden följer ett något otydligt 

mönster där samtalet med kollegor i barngruppen är det första steget, sedan kan man söka information 

hos barnens förskola eller föräldrar samt rådfråga resurspersoner (specialpedagoger, talpedagoger) 

kopplade till respektive enhet. Klara i Kullens förskoleklass beskriver arbetet så här:  

Diskuterar med övrig personal, kollar av med förskola och föräldrar, konsulterar talpedagog/speciallärare. Många 

mindre problem jobbas på med i vanlig verksamhet (uppmärksamhet) samt har talpedagogen regelbunden träning 

med de som har behov. Vid mer uttalade svårigheter ageras direkt med åtgärdsprogram via specialpedagog. 

Föräldrasamarbete kan påverkas pga. språk- och kulturskillnader (man har många barn med annat hemspråk) men 

fungerar generellt bra. Man erbjuder också möjlighet att gå om förskoleklassen för ytterligare språkträning (vissa 

föräldrar motsätter sig tyvärr detta). 

Hedda, som är ensam pedagog i den ena förskoleklassen på Höjdens skola, talar också om samarbete 

med specialpedagog, där en plan för arbetet gemensamt arbetas fram och sedan genomförs medan det 

vid mer uttalade problem och tydliga språkstörningar alltid skrivs åtgärdsprogram. ”Tyvärr är det svårt 

att finna tid att utföra extra insatser för speciella elever, och för elever med föräldrar som är 

analfabeter är det inte lätt att skapa förståelse inför läsinlärningen”, säger hon vidare. Hulda och Hanna 

i den andra gruppen på Höjdens skola säger samstämmigt att de vid svårigheter försöker skapa de 

bästa förutsättningarna för det enskilda barnet, exempelvis utrymme samt lugn och ro. Vid behov sätts 

extra stöd in, vilket beslutas av rektor via åtgärdsprogram och samarbete med specialpedagog. Egna 

misstankar följs upp utan dröjsmål, man samtalar kollegor emellan och med föräldrar samt försöker ha 

extra uppmärksamhet på aktuella barn. Samma agerande används när något speciellt framkommer vid 

överlämningar. Man får råd och stöd av speciallärare, men har inga specifika hjälpmedel för barn med 

svårigheter.  

Pedagogerna i Kullens förskoleklass berättar att det är kommunala regler som styr användandet av 

tester. De får utbildning i nya läroplanen och arbetar i enlighet med styrdokumenten. Klara anser att 

hennes egen kompetens är god och att möjligheter till fortbildning är bra. Kicki känner att det inte 

alltid finns resurser att svara upp mot de mål som styrdokumenten anger. 

På Höjdens skola säger pedagogerna i förskoleklasserna också att de tester som utförs är beslutade på 

kommunal nivå. Hedda säger sig inte påverkas så mycket av den nya läroplanen medan Hulda och 

Hanna konstaterar att man som pedagog är skyldig att följa styrdokumenten, vilket man också gör. 

Hedda anser att det mesta av arbetet handlar om eget ansvar och att kommunen är dålig på 

fortbildning. Hulda och Hanna efterfrågar också mer fortbildning, gärna om hur man bäst bemöter 

barn med specifika behov ex. ADHD.  

Barbro på den fristående skolan säger att rektor och lärarlag gemensamt beslutar om vilka metoder 

man ska använda sig av. Huvudman (något otydligt vem) har inget med det pedagogiska arbetet att 

göra. Detta gör att man ännu mer måste förlita sig på vad som står i styrdokumenten och man försöker 

följa nya Lgr 11 i all planering. 
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4.3 Skolår 1 

Fem pedagoger verksamma i år 1 intervjuades. På Kullens skola jobbar Kerstin och Kristina i en 

gemensam klass med ungefär 45 elever. Tillsammans med ytterligare en pedagog delar de klassen i tre 

jämnstora grupper och har ansvar för varsin grupp. Hedvig och Helena (intervjuade tillsammans) 

kommer från Höjdens skola där de har klassläraransvar för varsin etta. Barbro, pedagogen från 

friskolan Berget, har klassläraransvar för en gemensam grupp med elever som tillhör både 

förskoleklass och år 1.  

Både Kullen och Höjden använder Bornholmstestet och stämmer av med resultat från förskoleklassen 

för att se hur eleverna utvecklats. På Kullens skola sker detta i samband med skolstarten för att tidigt 

fånga upp behov. Pedagogerna på Höjdens skola talar om ett nära samarbete med förskoleklassen så 

problemen är i regel redan uppmärksammade. Hedvig har även följt med eleverna från förskoleklassen 

vilket gör att hon redan har fått upp ögonen för de flesta med svårigheter. Barbro på friskolan Berget, 

har ju också haft eleverna under hela året i förskoleklassen och har hunnit se och uppmärksamma 

eventuella problem. Hon använder LUS-schema (Allard, Rudqvist & Sundblad 2001) för att 

kontrollera läsutvecklingen hos varje elev, och under våren i år 1 genomför specialpedagogen en 

diagnos för att se hur långt de kommit. På Kullens skola talar man om att överlämningsinformationen 

kan vara bra för att uppmärksamma de elever som har problem, men också att det saknas en del viktig 

information. Informanterna i år 1 säger att man i förskoleklassen generellt tycks överskatta barnens 

förmågor och inte lägger fokus på rätt ställe.  

Även i år 1 används det fortlöpande arbetet för att upptäcka problem. Kerstin säger:  

Egen kompetens och erfarenhet gör att man i det löpande skolarbetet finner de elever som har/riskerar att få 

problem med läs- och skrivinlärning. Jag använder läsläxan för att kolla av och tänker på att försöka hitta dem som 

eventuellt lär sig texten utantill.  

Även Kristina och Helena säger att de i det vanliga arbetet med läsinlärningen ganska snart ser om 

elever har svårigheter. Hedvig och Barbro har redan haft eleverna ett år. De tar upp det talade språket 

som en viktig del i att upptäcka svårigheter, något de kanske uppmärksammat redan under året i 

förskoleklassen. ”Ett svagt språk är en signal om risk för svårigheter med läs- och skrivinlärningen”, 

säger Hedvig. Andra markörer som tas upp är exempelvis att ”elever som har begränsade förkunskaper 

ofta får svårigheter” (Helena) och att ”barn med svårigheter ofta kan bli stökiga” (Kristina).  

De tillfrågade pedagogerna i år 1 säger att det vid problem går att rådfråga specialpedagog, men för 

insatser krävs att ett åtgärdsprogram skrivs, vilket sker efter rektors beslut och i regel sköts av 

specialpedagogen. ”Man kan eventuellt avvakta någon månad om problemen inte är av akut karaktär”, 

säger Kerstin, ”det kan ha med miljö och personalbyte att göra och man ser om de acklimatiserar sig”. 

Kristina säger ”att hon vid minsta misstanke stämmer av med kollegor i gruppen och övrig 

stödpersonal”. Helena försöker anpassa takten för de som är långsamma.  
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När man som pedagog anser att det finns behov av speciella insatser så kopplas rektor in. Här säger sig 

Kristina i stor utsträckning sakna stöd från rektor då problem uppstår och hon tycker sig inte bli tagen 

på allvar. Kerstin beskriver hur hon anser att man sköter detta arbete:  

Mer uttalade behov av insatser innebär att elevvårdsteamet kopplas in och en åtgärdsplan skrivs, föräldrar kopplas 

in. Utvärdering och beslut om uppföljning görs vid varje tillfälle och i samråd med föräldrar.  

Samtliga pedagoger säger att resurserna inte räcker till, i första hand när det gäller direkt hjälp till 

enskilda elever. ”Speciallärarens tredelade uppdrag med 1/3 utbildning, 1/3 uppföljning och 1/3 

undervisning (elev) gör att tiden med elever blir alltför begränsad”, säger Kerstin, men tillägger att 

med avlastning skulle man själv kunna hjälpa många elever med svårigheter. Även Hedvig och Helena 

säger sig ha bekymmer med att få tid till lästräning en-till-en. De har elever vars föräldrar är 

analfabeter, som behöver lästräningshjälp. En pedagog säger att det finns vissa hjälpmedel för elever 

med svårigheter men det brister i utbildning hos pedagogerna som ska handleda eleverna och man kan 

inte utnyttja hjälpmedel som det är tänkt.  

Hur styrda pedagogerna anser sig vara i sitt arbete tycks vara ganska individuellt. Kerstin och Kristina 

har samma arbetsplats och samma rektor, men lite olika åsikter om hur de uppfattar stöd och styrning. 

Kerstin anser att ”styrdokument och kommunala beslut styr arbetets yttre ramar, men ändå finns en 

stor frihet i arbetet. Man får använda sin egen kompetens i stor utsträckning vilket är stimulerande.” 

Kristin säger att hon ”lägger upp arbetet utifrån egen erfarenhet och i samråd med kollegor och 

specialpedagog och anser sig sakna fortbildning och stöd från rektor.” Hedvig och Helena är däremot 

överens om att på Höjdens skola är det rektor som fördelar resurser med tydligt fokus på lågstadiet. 

Resurserna anpassas efter situationen, när någon är ifatt flyttas insatser till den med störst behov och 

man använder tester som underlag. Både Hedvig och Helena säger att det är rektor som är ytterst 

ansvarig för att se till att styrdokument följs. Barbro säger att rektor och lärarlag beslutar gemensamt 

om vilka metoder man ska använda sig av. De förlitar sig på vad som står i styrdokument eftersom 

ingen huvudman tar ansvar.  

Precis som i förskoleklassen säger pedagogerna på Höjdens skola att resurser för fortbildning 

uppfattas som dåliga, det får skötas på fritiden utifrån eget intresse. Även på Kullens skola tycker 

pedagogerna att fortbildningen borde prioriteras. Det finns exempelvis hjälpmedel man inte kan 

använda. 

4.4 Överlämningar 

Eftersom min undersökning innehåller respondenter från både förskola, förskoleklass och år 1 har 

överlämningar varit en del av hur man upptäcker att barn har behov av extra stöd. Om barn har 

beslutade stödinsatser med exempelvis extra språkträning så är det ju viktigt att det finns en 

kontinuitet i insatserna. I regel kan utredningar också ta tid, vilket innebär att om information inte 

följer med och man får starta om processen så kan mycket värdefull tid förspillas vilket kan påverka 
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barnets utveckling negativt. Som motsats talas ibland om fall där barnen mognat ifrån vissa problem 

och det kan då vara skönt att slippa en stämpel och komma som ”ett oskrivet ark”. I enlighet med 

styrdokument följer i regel en överlämningsinformation från förskolan med barnen till förskoleklassen 

och där finns oftast eventuella problem och vidtagna åtgärder med. Även mellan förskoleklass och 

skolår 1 sker överlämningar. Hur man i praktiken sköter informationsutbytet vid överlämningarna 

varierar, likaså hur mottagare upplever kvalitén på innehållet. 

Pedagogerna i förskoleklass har mycket olika åsikter om överlämningar men tycker generellt att de är 

bra. Negativa kommentarer finns också. Hedda M. konstaterar att överlämningen fungerar olika bra 

beroende på varifrån barnen kommer och vem som sköter överlämningen. Hanna M. och Hulda M. 

ansåg att det ibland saknades en del i informationen och Hanna M. reagerade på att en del föräldrar 

lämnar missvisande information. De säger att barnen klarar mer än vad de gör och verkar nästan vilja 

dölja problem. När det gäller överlämningsinformationen från förskoleklassen till år 1 fanns åsikter 

om att den i flera fall inte var av önskad kvalité. Kerstin L. anser att informationen från 

förskoleklassen tenderar att fokusera på fel saker och Kristina L. tycker att förskoleklassens pedagoger 

generellt överskattar barnens förmågor och att föräldrarna var mer realistiska i bedömningen av 

barnens förmågor. Hedvig L. hade följt med gruppen från förskoleklassen till år 1, vilket innebar att 

hon redan fått upp ögonen för de flesta med svårigheter.  

5 Diskussion 
I följande avsnitt presenteras metodkritik, analys av resultat och en samlad diskussion om resultatet 

samt förslag på framtida forskningsområden.  

5.1 Metoddiskussion 

Empirin som ligger till grund för resultat och analys är insamlad genom en kvalitativ undersökning där 

15 pedagoger i förskola, förskoleklass och skolår 1 har fått besvara frågor genom enskilda intervjuer. 

För att få så likvärdiga förutsättningar som möjligt genomfördes intervjuerna med personer som jag 

inte tidigare har träffat eller har någon anknytning till. Därmed minskade möjligheten att de anpassar 

svaren utifrån vad de tror jag vill höra. Risken kan i stället vara att respondenten inte känner 

tillräckligt förtroende för mig som intervjuar och därför inte svarar utförligt och sanningsenligt på 

mina frågor. Möjligen kan mitt val att banda intervjuerna ha påverkat informanternas spontanitet. 

Reliabilitet och validitet i en undersökning beror delvis på syftet som ligger till grund för 

undersökningen och vilka former av faktainsamlande som kan vara lämpliga. Eftersom denna 

undersökning handlar om pedagogers spontana upplevelser av vardagen, och vilka omedelbara 

reflektioner de gör utifrån frågeställningarna, valdes en kvalitativ intervjuform. Alla intervjuer innebär 

en kommunikation mellan personer, den kvalitativa i ännu högre grad än den kvantitativa, vilket kan 

innebära att intervjuaren medvetet eller omedvetet påverkar informantens svar i någon riktning. Då jag 
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ensam har genomfört intervjuerna, transkriberat desamma och även sammanställt svaren kan min 

påverkan på resultatet givetvis inte uteslutas. Dessutom är varje intervjusituation unik eftersom 

reflektioner som kan förändra synen på erfarenheter och kunskaper sker även vid själva intervjun, 

något som i en kvantitativ studie skulle innebära en lägre reliabilitet. I den kvalitativa intervjun 

handlar det i stället om att intervjusituationen verkligen ger den trygghet som behövs för att 

respondenterna ska kunna svara sanningsenligt på frågorna och att frågorna är ställda så att 

respondenten kan redovisa sina upplevelser och erfarenheter. 

Validiteten i undersökningen är beroende av hela processen, om man lyckas mäta det man tänkt. Då 

har frågornas utformning stor betydelse, i den mån de verkligen lyckas täcka in det man syftar att 

mäta. Fastän jag tyckte att mina frågor var både genomtänkta, tydliga och relevanta märkte jag vid 

intervjutillfällena att de kunde uppfattas olika och vad man egentligen besvarade varierade något. 

Kvale & Brinkmann (2009) skriver att det är viktigt att också ha redovisning och analys i åtanke när 

man väljer frågor och genomför intervjuerna. Det blev tydligt när jag skulle sammanställa mina 

resultat, att trots tankar på redovisning och analys i frågeformuleringen så lyckades jag ändå inte samla 

in ett underlag som var enkelt att arbeta med. Det kan också bero på hur jag lyckades genomföra själva 

intervjuerna, då det enligt Kvale & Brinkmann (2009) är en konst som behöver tränas in. Tyvärr har 

jag inte prioriterat denna del av arbetet tillräckligt och kan bara konstatera att med större erfarenhet av 

intervjusituationer hade jag troligtvis fått ett betydligt bättre underlag att arbeta med. 

5.2 Analys av resultat 

Resultatet sammanfattas och analyseras utifrån frågeställningarna i syftet.  

1. Hur upptäcker pedagoger barn som riskerar svårigheter med läs- och skrivinlärningen, vilka 

faktorer är viktiga att uppmärksamma och vilka metoder används för att konstatera 

svårigheter? 

Sammantaget säger de tillfrågade pedagogerna att de i det löpande arbetet upptäcker de barn som 

riskerar svårigheter med läs- och skrivinlärningen, främst genom att språket inte är åldersadekvat. 

Även svårigheter i samspelet med andra barn, koncentrationssvårigheter och ointresse är faktorer som 

signalerar uppmärksamhet. I förskolan är det i regel aktiviteter på gruppnivå, medan förskoleklassen 

och skolår 1 även har tester av enskilda barns färdigheter. Även om metoderna är snarlika på olika 

platser och med olika huvudmän så refererade inga av de tillfrågade pedagogerna till några 

gemensamma nedtecknade riktlinjer för vad som genererar uppföljning. De tester man använde sig av 

var olika och genomfördes inte vid samma tidpunkt. 

2. Hur följs barn/elever som av pedagog bedöms riskera svårigheter med läs- och 

skrivinlärningen upp, vem konsulteras och vem bedömer om eventuella åtgärder? 
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När pedagogen misstänker problem konsulterar de i första hand kollegor i samma barngrupp, om det 

finns. Kontakt med pedagoger från barnens tidigare verksamheter, barnens föräldrar och även BVC-

personal för förskolebarnen används också för att försöka ringa in problem. I samtliga fall finns 

möjlighet att tillfråga specialpedagog, talpedagog eller elevhälsa, en resurs som används i stor 

utsträckning. De flesta av informanterna talade om resurspersoner som var knutna till respektive 

verksamhet medan den fristående förskolan var hänvisad till specialpedagoger som hörde till 

kommunen och tjänster fick köpas in vid behov, vilket kan påverka hur ofta och på vilka grunder som 

de kontaktas.  

På pedagognivå fanns skillnader i hur fort man reagerade på problem, där vissa direkt gick vidare med 

sina funderingar medan andra ansåg att ny verksamhet och nya pedagoger kunde vara gott skäl att 

avvakta lite för att se om acklimatisering påverkar barnens prestationer. Generellt sett ansågs stöd från 

kollegor och specialpedagoger vara positivt eftersom det gav möjlighet att rådfråga någon och 

diskutera enskilda fall. Här framkom att pedagogen på friskolan, som ensam hade ansvar för både 

förskoleklass och år 1, i viss mån saknade detta stöd då specialpedagogen som fanns att tillgå hade en 

egen klass och därför begränsat med tid att hjälpa till. På pedagognivå tycktes även överlämningarnas 

kvalité variera. Man var generellt sett positiv till överlämningsinformation som hjälpte till att 

uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd, men innehållet ansågs olika beroende på varifrån den 

kom och vem som lämnade informationen. 

 

3. Vad avgör pedagogers val av arbetssätt både när det gäller att upptäcka vilka barn som riskerar 

svårigheter vid läs- och skrivinlärning och när det gäller att följa upp dem, vilken styrning 

påverkar metodvalet? 

Eftersom undersökningen innefattar flera olika verksamhetstyper så skiljer sig styrningen utifrån 

innehåll i respektive styrdokument. Det är ett förväntat resultat som inte behöver betyda att 

likvärdigheten hotas. Mer anmärkningsvärt är att friskolan tycks sakna styrning från huvudman. Enligt 

de tillfrågade pedagogerna tar friskolans huvudman litet ansvar för verksamhetens utformning och 

pedagogerna har inga tydliga direktiv att förhålla sig till. De kommunalt styrda skolorna har däremot 

ofta tester beslutade på kommunal nivå och arbetsgången med stöd från specialpedagoger och övriga 

insatser tycks följa kommunala direktiv. I förskoleklass och år 1 visar undersökningen även en viss 

skillnad mellan de båda kommunala skolorna. Det är inte helt tydligt om det delvis är kopplat till 

enskild pedagogs uppfattning och om det är på skolnivå, rektorsnivå eller kommunnivå som det 

skiljer, underlaget är för litet för att kunna generaliseras. Olika åsikter från de enskilda pedagogerna 

framkommer när det gäller hur tydlig och korrekt rektorns styrning av resurser är och vilket stöd man 

känner från sin rektor när man signalerar om problem.  
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I princip alla tillfrågade pedagoger anger att styrdokumenten är en ram för verksamheten, men det 

framkommer tydliga skillnader i hur enskild pedagog använder dem. Vissa pekar på att det är rektorn 

som har yttersta ansvar för hur detta sköts, även om man som pedagog givetvis ska känna till 

innehållet och följa styrdokumenten. Det kan handla om en resursfråga om man inte anser sig räcka till 

för att svara upp mot de mål som styrdokumenten anger, då är det rektors ansvar att se till att 

nödvändiga resurser finns tillgängliga.  

Samtliga pedagoger talar om den egna kompetensen som en avgörande faktor för när och hur man 

agerar, att ha ett eget intresse som gör att man försöker hålla sig uppdaterad och kunnig på området. 

Åsikter om hur väl fortbildning fungerar skiljer sig åt, främst mellan skolor men även mellan olika 

verksamheter och även mellan pedagoger på samma skola. Fortbildning bör rimligtvis öka 

kompetensen hos enskilda pedagoger, och om förutsättningar för att ta del av fortbildning är olika kan 

det innebära att det skiljer i förutsättningar hos den enskilde pedagogen att konstatera särskilda behov. 

Även om pedagoger har förmåga att välja när och hur man ska agera så innebär en subjektiv 

bedömning ändå alltid en risk för skillnader. 

Specialpedagogernas arbetssätt tycks också skilja något mellan olika platser, och då de har en mycket 

viktig roll i hanterandet av olika tester och uppföljningar av misstankar finns förmodligen även här 

risker för subjektiva bedömningar. Specialpedagog, talpedagog eller elevhälsa fungerar i regel som 

konsulterande, antingen för rådfrågning eller för att genomföra olika tester. De kan därför antas ha en 

stor påverkan på vilka barn som följs upp och när det sker. Flera av de tillfrågade pedagogerna påtalar 

också resursbrister, att man får vänta på insatser och hinner inte alltid med att följa rekommendationer 

när det gäller särskilt stöd. Sammantaget bör det kunna påverka likvärdigheten, om resurser inte finns 

när de behövs och om resurspersoner verkligen i alla lägen agerar lika – det handlar ju om olika 

personer i lite olika roller.  

5.3 Avslutande diskussion  

Sverige har haft skriftspråk mycket länge och läskunnighet har ända sedan ett beslut vid Uppsala möte 

1593 varit något som medborgarna förväntats skaffa sig, från början för att kunna tillägna sig den 

rådande statsreligionen som ett rättesnöre (Ericson 2010, s. 23). Ändå är det inte alla som i dag lyckas 

tillägna sig en fullgod läs- och skrivförmåga, vilket kan ses som ett stort handikapp i det 

skriftspråksfokuserade samhället. Förr var läskunnighet troligtvis ett inträdeskrav för att få börja 

skolan (Richardson 2010, s. 54, Ericson 2010, s. 23), medan man under de senaste hundra åren sett det 

som ett av skolans viktigaste uppdrag att ge förmågan att läsa och skriva till alla elever. 

Undersökningar visar hur Sverige halkar efter internationellt i olika mätningar av läs- och 

skrivförmåga hos eleverna och det bör rimligtvis inte bero enbart på olyckliga omständigheter eller 

missvisande mätning (Skolverket 2013b).  
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Förskolan och även förskoleklassen är frivilliga skolformer, vilket innebär att man inte kan förvänta 

sig att alla barn deltar där. När sedan skolplikten inträder är det däremot krav på att alla deltar, och 

trots att eleverna inte sällan har skilda förutsättningar ska de tillsammans lära sig att läsa och skriva. 

Eftersom forskning (Liberg 2003, Häggström 2010, Taube 2007 m.fl.) tydligt pekar på att man mycket 

tidigt kan skapa (eller inte skapa) goda förutsättningar för barn att lära sig läsa och skriva är det av stor 

betydelse att arbeta förebyggande. Förskoleklassen har i stor utsträckning denna roll och de allra flesta 

barn deltar där. Även förskolan har utbildningsuppdrag (Skolverket 2011a) som är i enlighet med den 

forskning som finns om läs- och skrivinlärning. Däremot finns i förskolans uppdrag inga särskilda mål 

att uppnå för barnen, alltså ingen tydligt angiven ram för vad som är förväntad nivå när det gäller 

exempelvis språkutveckling. Det ingår i förskolechefens ansvar att se till att barn i behov av särskilt 

stöd får det, och att upptäcka barn som inte utvecklar sitt språk enligt förväntan är då viktigt. Enligt 

Hansson (2010) är fenomenet språkstörning hos barn svårfångat eftersom dem man undersöker dels 

utvecklas i olika takt, dels har mycket skiftande förutsättningar att prestera på olika tester. Det kan tala 

emot en generell mätning av barnens språkutveckling, men samtidigt finns enligt Hansson (2010) 

metoder att studera språkutveckling. Ett språkstört barns svårigheter med kommunikation kan påverka 

samspel och utveckling i hög grad och att då kunna snabba på språkutvecklingen med riktade insatser 

bör vara av stort intresse.  

Undersökningen visar att pedagoger är väl medvetna om vikten av ett välutvecklat språk och att det 

sociala samspelet kan ge indikationer på problem. Samtidigt verkar man i viss mån vara emot att mäta 

på individnivå. Någon anger styrdokument som hämmande, men det tycks även vara rent praktiska 

strukturer som skapar svårigheter att individanpassa. Att inte få tid till speciella aktiviteter för enskilda 

barn gör det också svårt att verkligen stötta dem som behöver extra språklig stimulans, och man kan ha 

svårt att leva upp till rekommendationer från exempelvis logoped. Däremot är språklekar i grupp något 

som tycks vara standard på förskolor, och Bornholms-modellen är det man då oftast refererar till 

(Häggström 2010). Användningen varierar, och om man inte följer upplägget eller når flera nivåer av 

den fonologiska medvetenheten kanske inte vinsterna blir så stora som förväntat. Man kan också missa 

brister som senare skapar problem, vilket Nauclér och Magnusson uppmärksammar (2010 s. 283-284). 

Det gäller alltså att försöka se till att det förberedande arbetet fungerar i praktiken och att barn som 

väljer andra vägar in i skolan ges motsvarande förberedelser av föräldrar eller andra resurser. Här finns 

BVC som en instans som når i stort sett alla barn och kanske kan man utöka deras arbete för att 

förmedla behovet av läsförberedande aktiviteter och även lägga in fler screeningtester för att tidigt 

upptäcka problem. 

Generella tester i skolan som är obligatoriska för alla enheter finns först i och med de nationella 

proven i år 3. Före det finns inga krav på någon generell testning av barns språkförmåga, varken talat 

språk eller läsning och skrivning. Det närmaste man kommer är BVC som har screeningtester av i stort 
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sett alla barn, men det är på frivillig basis och det saknas enligt Bondestam (2011) ”enhetliga rutiner 

för i vilken ålder det är optimalt att genomföra screeningen och även med vilken metod och vid vilket 

utfall det finns skäl för utredning”. Enligt en databas på Skolverkets hemsida (SIRIS) finns stor 

spridning i resultat på de nationella proven i svenska för år 3. I ett PM från Skolverket (2013a) 

analyseras statistik om nationella prov i årskurs 3 våren 2013. Där visas att faktorer som kön och 

föräldrars utbildningsnivå har betydelse för resultaten, samt att resultaten för svenska som andraspråk 

generellt ligger något lägre än motsvarande i svenska. Det tycks alltså finnas relativt stora skillnader i 

hur väl elever klarar de nationella proven i år tre, vilket kan tyda på att skola och förskola inte fullt ut 

lyckas kompensera för de olikheter som genetiska och sociala faktorer ger. Detta rimmar väl med de 

resultat som Stefan Samuelsson funnit i olika tvillingprojekt (Nilholm 2011) där genetiska faktorer 

förklarar många individuella skillnader i läs- och skrivutveckling. Samtidigt anser Samuelsson att det i 

skolan går att överbrygga dessa skillnader betydligt bättre än vad som görs i dag, och att lärarnas 

insatser är direkt avgörande för elevers skriftspråkliga utveckling. Kanske finns det därför anledning 

att genomföra generella tester tidigare för att lyckas fånga skillnader och försöka kompensera för dem 

på ett tidigare stadium än vad som görs nu? Det handlar inte så mycket om kvalitén på undervisningen 

även om lärareffekten inte är försumbar, utan om att mer tid bör läggas på att tidigt intensivträna med 

elever i behov. Vid intervjuerna som jag genomförde var pedagogerna i skolan också överens om att 

de såg ett stort behov av mer tid till individuell träning med elever som behöver detta.  

 Pedagogerna talar unisont om en trygghet i egen kompetens och erfarenhet. Samhället förändras och 

utbildningskraven i skolan likaså. Kan en lärare utbildad 1972 ha samma reella kompetens som en 

nyutexaminerad lärare, trots att nära nog samtliga lärare talar om bristen på fortbildning? Det kan 

handla om en försvarsmekanism att anse sig kompetent i alla lägen och lägga skulden på annat håll. 

När pedagogerna samtidigt pekar på brister i fortbildning säger de ju att de egentligen bör få mer 

kunskap och då har de följaktligen inte den kompetens de tycker de borde ha. De beskriver oftast en 

upplevd resursbrist i verksamheten. De har inte möjlighet att hjälpa elever med särskilda behov i den 

utsträckning de anser nödvändigt. Det skulle då innebära att pedagogens kompetens har mindre 

betydelse för verksamhetens utformning. Om resurser saknas kanske läraren ändå inte kan arbeta så 

som han/hon anser vara bäst för eleverna.  

Min undersökning visar att det finns en samstämmighet hos pedagoger om hur man upptäcker elever 

som riskerar att få problem med sin läs- och skrivinlärning. Pedagogerna anser sig också ha kompetens 

att ta hand om problemen inom den vanliga undervisningen. Däremot divergerar förutsättningar och 

metodval, vilket i praktiken kan innebära att likvärdigheten är sämre. Det framkommer inga tydliga, 

dokumenterade kriterier för vilka problem som genererar uppmärksamhet på olika platser, i olika 

grupper och med olika pedagoger. Pedagoger anser sig också i mycket olika grad styrda i sitt arbete. 

Metodvalet tycks vara ganska fritt, men resursbrister styr ofta möjligheter i praktiken. Det blir tydligt 
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när det handlar om att följa upp och stötta de barn som man misstänker kan få svårt med läs- och 

skrivinlärningen och intervjuerna visar att förutsättningarna skiljer sig åt. Som förslag på vidare 

forskning vore det intressant att undersöka hur skolan lyckas leva upp till alla åtgärdsprogram som 

skrivs och om de verkligen genererar förbättringar i det långa loppet.  
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