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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie är att få en fördjupad förståelse av lärares perspektiv på 

läsundervisning samt insatser som görs för att alla elever ska nå måluppfyllelse i läsning i 

årskurs 3. Studien har fokuserat på förebyggande arbete, identifiering av elever som riskerar 

att inte nå kunskapskraven i läsning i årskurs 3 samt insatser som görs. Studien har en 

kvalitativ ansats. Intervjuer genomfördes med 15 lärare i tre olika yrkeskategorier; 

förskollärare, lärare i årskurs 1-3 samt speciallärare och specialpedagoger. Resultatet visade 

att lärarna i studien bedriver ett omfattande och varierande förebyggande arbete. Den 

språkliga medvetenheten ses som en viktig del liksom en balanserad läsundervisning. Rutiner 

för övergången mellan förskoleklass och årskurs 1 ses som ett utvecklingsarbete. Det 

framkom att lärarna i studien använder sig av olika material och metoder i sin undervisning. 

Rutinerna för att identifiera elever som riskerar att inte nå målen i läsning varierar. Tester och 

screeningar används i olika omfattning och Skolverkets bedömningsstöd ses som ett 

användbart verktyg. Insatser som görs bedrivs intensivt i begränsade perioder, tidiga insatser 

förordas. De åtgärder som genomförs bedrivs ofta som en-till-en undervisning, dock 

förespråkas ett inkluderande perspektiv i årskurs 1. 

 

 

Nyckelord: förebyggande arbete, läsundervisning, läsutveckling, måluppfyllelse, tidiga 

insatser 
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Inledning 
Förmågan att kunna läsa har stor påverkan på elevers skolframgång och krävs för att vara 

delaktig i dagens samhälle. Enligt statens offentliga utredning (SOU 2016:59) visar 

internationella kunskapsundersökningar att svenska elevers läsförmåga sjunkit betydligt de 

senaste åren. Utifrån den bakgrund vi har, med många års erfarenhet av att arbeta som 

klasslärare i årskurs 1-9, kan vi inte nog betona vikten av läsförmågans betydelse för 

kunskapsinhämtning i alla ämnen. I våra nya roller som speciallärare har vi intresserat oss 

särskilt för hur man skapar förutsättningar för att alla elever ska få en positiv läsutveckling 

redan i tidig ålder. Taube, Fredriksson och Olofsson (2015) visar i sin kunskapsöversikt om 

läs- och skrivundervisning att elever som riskerar hamna i lässvårigheter bör få stöd så tidigt 

som möjligt. Vi är intresserade av vilka faktorer som bidrar till en god måluppfyllelse i 

läsning enligt forskningen. Vi vill ta reda på hur skolornas förebyggande arbete ser ut samt 

hur elever i behov av stöd i sin läsutveckling identifieras och vilka insatser som görs. Vi vill 

också bidra till en fördjupad förståelse av lärares arbete med att förebygga och undanröja 

hinder för elever läsutveckling i de tidiga åren
1
.  

 

Vår övergripande frågeställning är: 

 Vilka insatser görs för att alla elever ska nå måluppfyllelse i läsning i årskurs 3? 

  

                                                 
1
 Delar av uppsatsen är hämtade från eller inspirerade av examinationsuppgifter som vi skrivit under våren och 

hösten 2016. 
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Bakgrund 
I bakgrunden tar vi upp forskning som vi anser relevant för denna studie samt valda delar ur 

skolans styrdokument. Vi utgår från arbeten vi tre gjort tidigare under utbildningen. Under 

arbetets gång har vi efterhand, gemensamt, fyllt på med ytterligare litteratur. Bakgrunden har 

bearbetats av oss tre gemensamt innan den fick sin slutliga form. Bakgrunden är indelad i fem 

delar som behandlar följande områden; styrdokument, förebyggande arbete, identifiering, 

åtgärder/insatser samt kompetens. 

 

Styrdokument  
Tidigare fanns det kunskapskrav gällande läsning i årskurserna 3, 6 och 9. Inför läsåret 

2016/2017 kom nya kunskapskrav i läsförståelse för årskurs 1 samtidigt infördes obligatoriska 

bedömningsstöd i svenska och matematik för årskurs 1. När vi nämner bedömningsstödet i 

detta arbete fortsättningsvis så avses Skolverkets bedömningsstöd i svenska för årskurs 1-3.  

I läroplanen finns följande kunskapskrav i läsförståelse för årskurs 1: 

 

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda 

ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt. Genom att 

kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt 

visar eleven begynnande läsförståelse. (Skolverket, 2016, s. 252) 

 

I slutet av årskurs 3 finns följande kunskapskrav gällande läsning 

 

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier 

på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för 

eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande 

läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande 

budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter. (Skolverket, 2016, s.252). 

 

Enligt Skolverket (2016) så ska skolan ge alla elever möjligheter att utveckla sin förmåga att 

kommunicera genom att de ges rika möjligheter att samtala, läsa och skriva. Skolverket 

poängterar också att språk, lärande och identitetsutvecklande hänger nära samman. 

 

Förebyggande arbete 
En modell för hur funktionell läsning går till är The Simple View of Reading. (Gough & 

Tunmer, 1986; Hoover & Gough, 1990). Läsning (L) ses som produkten av avkodning (A) 
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och förståelse (F) och kan uttryckas i formeln L = A x F. Komponenterna avkodning och 

förståelse är var och en nödvändig för läsning men ingen av dem är i sig själv tillräcklig. 

Taube (2013) betonar att ytterligare en faktor spelar in, motivation (M). Hon uttrycker läsning 

i L = A x F x M. För att nå framgång och skapa möjligheter för alla barn att kunna läsa 

funktionellt innan de lämnar årskurs 3 är det flera olika faktorer som samverkar. Det behövs 

både förebyggande arbete och kvalificerad undervisning, samt adekvata insatser för de elever 

som behöver det. Skolans förebyggande arbete behövs för att kompensera för elevers skilda 

förutsättningar när de börjar skolan, samt för att ge goda förutsättningar för elever som 

riskerar att möta hinder i sin läsutveckling, (SOU 2016:59). Skolinspektionen (2011:8) 

belyser att lässvårigheter kan medföra betydande problem i skolan på grund av att det skrivna 

ordet är en central del vid kunskapsinhämtningen. 

 

Herkner (2011) hänvisar till tidigare forskning som kunnat påvisa att det finns ett starkt 

samband mellan socioekonomisk status och läsning. Vidare tar hon upp tre viktiga faktorer 

som skolan måste lägga fokus på för att eleverna ska lyckas uppnå god läsförmåga. Dessa 

faktorer är fonologisk förmåga, automatiserad avkodning samt att tillägna sig läsförståelse. 

 

Statens offentliga utredning (SOU 2016:59) drar slutsatsen att fonologisk medvetenhet och 

ordförråd utgör grunden för elevens fortsatta läsinlärning. Dessa faktorer kan fungera som 

prediktorer när det gäller att identifiera elever som kan vara i behov av stöd. 

Herkner (2011) tar upp flera studier som visar att fonologisk medvetenhet och 

bokstavskännedom är viktiga faktorer som kan förutsäga hur väl eleven kommer att lyckas 

med sin läsutveckling. Vidare belyser Herkner att forskning påvisat att förskolebarn som 

uppmärksammas på enskilda språkljud och får stimulans genom språklekar har de allra bästa 

förutsättningarna att nå framgång i sin läsutveckling. I Bornholmsstudien visade Lundberg, 

Frost och Petersen (1988) att tidig, strukturerad lek med språkljud som utvecklar barnens 

fonologiska medvetenhet kan förebygga hinder i elevers läsutveckling. Taube et al. (2015) 

anser att pedagogiska insatser med utveckling av fonologisk medvetenhet har positiva effekter 

på läsutvecklingen i de första skolåren. De påpekar dock att det finns forskning som visar att 

dessa insatser fungerar optimalt om det finns kompetens hos personalen och att insatserna 

sker under strukturerade förhållanden.  

 

Sandberg (2012) lyfter vikten av ha en röd tråd och en sammanhållen plan, mellan 

förskoleklass och årskurs 1, för elevers läsutveckling. Bristfällig samverkan och avsaknad av 
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gemensamma mötesplatser kan ha negativ påverkan på elevers lärande. Enligt Taube et al. ger 

träning av fonologisk medvetenhet störst effekt om övningarna är explicita och fokus ligger 

på fonemnivå. Al Otaiba, Kosanovich och Torgesen (2012) menar att den fonemiska 

medvetenheten har större betydelse för läsutvecklingen än den generella fonologiska 

medvetenheten. Med fonemisk medvetenhet avses en förståelse för att ord är sammansatta av 

ljudsegment mindre än stavelser och en medvetenhet om de enskilda fonemens särdrag och 

hur dessa skiljer sig från varandra. De tar upp tre viktiga aspekter av den fonemiska 

medvetenhetens betydelse för läsinlärningen; den hjälper barnet att förstå den alfabetiska 

principen och utveckla bokstavskännedom, den hjälper barnet att uppfatta hur bokstäver 

representeras av ljud och den hjälper barnet att bli en flexibel avkodare även vid oregelbundet 

stavade ord. Krantz (2015) påstår att de elever som knäcker läskoden i förskoleklass har större 

möjlighet att hamna bland de goda läsarna i årskurs 1. Det menar även Fridolfsson (2015) och 

hon ser ett dilemma med att Sverige, jämfört med andra länder, startar läsinlärningen sent och 

det i sin tur medför att åtgärder vid svårigheter sätts in senare. 

 

Taube et al. (2015) slår fast att explicit och systematisk läsundervisning, som fokuserar på 

samband mellan bokstäver, språkljud och talade ord har positiv effekt på barns läsutveckling. 

Denna systematiska undervisning bör dock kombineras med högläsning och andra språkliga 

aktiviteter för att forma en balanserad läsundervisning. Även undervisning om morfem, ords 

betydelsebärande delar, har positiva effekter på stavning och ordläsning. Vidare framhåller de 

att kunna läsa med flyt var en viktig förutsättning för läsförståelsen och att det är en utmaning 

för lärare att motivera elever till att läsa så mycket att de får en automatiserad avläsning. De 

undervisningsformer som visade sig utveckla barns läsförståelse var ordkunskapsundervisning 

och undervisning i olika läsförståelsestrategier.  

 

Avkodningen och läsflytets betydelse för läsförmågan betonas också av Herkner (2011), hon 

menar att skolan måste arbeta för att alla elever ska uppnå målet tillfredställande läsflyt. Ett 

avgörande steg i läsutvecklingen är att man måste nå en automatiserad avkodning senast i 

lågstadiet. Hon hänvisar till tidigare forskning som påvisat att läsflyt är en av de kritiska 

faktorerna för att läsförståelse ska uppnås. Hon pekar även på studier som visar att elever som 

inte uppnått tillräckligt läsflyt på lågstadiet får svårt att hinna ikapp med sin läsning, eftersom 

texterna ökar markant i svårighetsgrad efter årskurs 3. Hon belyser forskning som visat att 

effektiv träning av läsflyt ska innefatta repeterad läsning av samma text, samt högläsning 

tillsammans med lärare. Kamhi och Catts (2012) belyser att en skicklig läsare kan känna igen 
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ord snabbt utan större ansträngning, något som är beroende av en god avkodningsförmåga. 

Fouganthine (2012) anser att i den tidiga läsundervisningen bör fokus ligga på avkodning 

medan läsförståelseundervisning är av större vikt i de högre årskurserna. 

 

Taube (2013) förespråkar förebyggande arbete och individualisering för att eleverna ska få 

positiva upplevelser i sin första läsinlärning. Enligt henne är positiva upplevelser av att lyckas 

otroligt viktiga för elevens självbild och motivation, vilket i hög grad påverkar hur den 

fortsatta läsutvecklingen kommer att fortskrida. Stanovich (1986) beskriver ett negativt 

mönster som kan leda till lässvårigheter, den s.k. Matteuseffekten. Med Matteuseffekten 

menar han att barn som får tidiga positiva upplevelser av läsning läser mer och därmed får en 

positiv läsutveckling. Hos elever som får negativa erfarenheter tidigt i sin läsinlärning 

påverkas motivationen negativt och får konsekvensen att eleven läser mindre eller till och 

med undviker läsning. Detta kan i förlängningen medföra att eleven möter hinder i sin 

läsutveckling. Elwér (2014) menar att det inte är lätt att identifiera elever som riskerar att 

hamna i svårigheter och att man därför bör ge alla elever förutsättningar att utveckla god 

verbal förmåga, gott ordförråd samt god hörförståelse. Även Levlin (2014) belyser vikten av 

att arbeta med flera aspekter av läsning och menar att god avkodningsförmåga inte är 

tillräcklig.  

 

Hjälme (1999) menar att läsinlärningsmetoder alltid har varit starkt debatterade och i Sverige 

har LTG, Läsning på talets grund, och Wittingmetoden varit sådana motpoler, där LTG utgår 

från förståelse av språket medan Witting är en renodlad ljudmetod. Clarke, Snowling, 

Truelove och Humle (2010) berättar om sin studie i England, där målet var att ta fram en bra 

metod för elever i lässvårigheter och man jämförde tre olika inlärningsmetoder; OL (Oral 

Language), TC (Text Comprehension) och COM (Combined group). Där konstaterade man att 

elever som arbetade med OL fick en större långsiktig vinst i sin läsförståelse än de andra 

metoderna, även om dessa också gav förbättringar i läsförståelsen. Urbach et al. (2015) 

framhåller att läsundervisning ska vara målinriktad, strukturerad och explicit. Statens 

offentliga utredning (SOU 2016:59) drar slutsatsen att en god undervisning är den viktigaste 

insatsen för att alla barn ska få de kunskaper som behövs för att utveckla goda läskunskaper 

och den bästa åtgärden för att förebygga lässvårigheter.  
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Identifiering 
För att förebygga lässvårigheter lyfter Statens offentliga utredning (SOU 2016:59) fram 

vikten av tidig identifiering av elever som kan vara i behov av stöd. Särskilt viktigt är detta 

när det gäller läsförmåga. I en rapport av EU High Level Group of Experts on Literacy (2012) 

rekommenderas kartläggningar, av barn i förskola och de första skolåren utifrån 

standardiserade test av läsfärdigheter i syfte att tidigt möta elevernas individuella behov. 

Fouganthine (2012) menar att det behövs nationella riktlinjer för hur elever med 

lässvårigheter ska uppmärksammas. Taube et al. (2015) rekommenderar att elever som 

riskerar att hamna i lässvårigheter bör få stöd så tidigt som möjligt. Lange och Myrberg 

(2006) belyser att användningen av tester och screeningar skall leda till en god uppfattning 

om undervisningsresultaten men också fungera som ett instrument för att identifiera enskilda 

elever som inte gör framsteg i sin läsutveckling. Dessa bedömningar ska grundas på så väl 

utvecklingsscheman som standardiserade test. Elwér (2014) menar också att kontinuerlig 

bedömning av elevernas läsförståelse bör göras genom bedömning i klassrummet i 

kombination med användning av standardiserade test. Resultaten bör användas för att planera 

vidare undervisning enskilt och i grupp. Hon menar att systematisk användning av 

bedömningar och undervisning i läsförståelse kan medföra att färre elever hamnar i 

lässvårigheter.  

 

I Nya Zeeland använder man sig av ett diagnostiserande arbetssätt och en metod är RR 

(Bååth, 2016). RR betyder Running Records och innebär att läraren för anteckningar i ett 

läsprotokoll, som på ett klart och tydligt sätt ger en översikt över elevers läsnivå och 

läsutveckling. Bååth förespråkar ett diagnostiskt arbetssätt för en effektiv undervisning. 

Valladolid (2015) genomförde en studie på Filippinerna vars syfte var att utveckla en slags 

läroplansbaserade test som kunde användas för att tidigt identifiera elever som riskerade att 

utveckla lässvårigheter. Det var viktigt att dessa test identifierade svårigheter som var 

relevanta för just den årskursen. Studien resulterade i ett ordavkodnings- och 

bokstavskännedomstest (WIF) och ett läsflytstest (ORF) som sedan testades på elever i de 

första årskurserna. Studien visade att dessa test var en pålitlig effektiv metod som stöd för 

lärarna att tidigt identifiera elever som riskerade att hamna i lässvårigheter. Testen var både 

tids- och kostnadseffektiva. 
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Levlin (2014) menar att normrelaterade screeningar gör det möjligt att identifiera var eleverna 

ligger i förhållande till stanineskalan
2
. Herkner (2011) menar att tidig identifiering av elever 

som löper risk att hindras i sin läsutveckling kräver att skolan praktiserar ett diagnostiskt 

arbetssätt där man i sin tur får ett samspel mellan diagnos och pedagogik, så att eleven kan få 

hjälp på rätt nivå. På detta sätt kan läraren få god kontroll över hur läsningen utvecklas för 

varje enskild elev. Denna kartläggning är ett instrument som kan påvisa om eleven stannat 

upp på en nivå, eller om läsutvecklingen inte utvecklas i den takt den bör göra. Då kan de 

rätta pedagogiska insatserna sättas in direkt och eleven riskerar inte att komma efter i sin 

läsutveckling. Hon efterlyser en analys av elevers läsnivå redan i årskurs 1 för att adekvata 

åtgärder ska kunna sättas in. Vidare framhåller hon att skolorna måste ha metoder för att tidigt 

identifiera elever i behov av stöd och att det ska finnas tydliga rutiner på skolan där man 

diagnostiserar alla elever och att det dessutom ska finnas en handlingsplan för 

specialpedagogiska insatser. Hon belyser att lärare med specialkompetens inom 

läsundervisning ska finnas med i detta arbete.  

 

Även Fouganthine (2012) tar upp att testmaterial och bedömningsinstrument kopplade till 

läsutveckling och pedagogiska insatser behöver utarbetas. Taube (2013) menar att bristande 

individualisering från skolan är ett riskfyllt moment. Om undervisningens krav inte 

överensstämmer med elevens kognitiva och språkliga kapacitet så påverkar det elevens 

inlärning negativt och i förlängningen elevens självbild negativt. Tjernberg (2013) varnar för 

en vänta-och-se-attityd och menar att skolan tidigt måste kartlägga om elever riskerar 

utveckla lässvårigheter. Hon menar att lärarna i detta arbete behöver stöd av personal med 

specialpedagogisk kompetens. Skolinspektionens rapport (2011:8) pekar på att lärare bör göra 

kartläggningar och utredningar av elevernas läskunskaper, de lyfter dilemmat att lärare inte 

alltid har den kompetens som krävs för att göra de insatser som krävs.  

 

Herkners (2011) studie kom fram till att nationella provet i årskurs 3 inte är tillförlitligt i 

syftet att identifiera elever i behov av stöd i sin läsutveckling. I sin avhandling indikerar hon 

att lärare och skolor måste komplettera sin bedömning med andra diagnostiska instrument för 

att inte missa elever med dyslektiska svårigheter. Hon anser att nationella provets utformning 

bör ses över. Hon belyser att det finns en överhängande risk att lärare med bristande 

kompetens inom läsundervisning inte kommer upptäcka elever med avkodningsproblem. I 

                                                 
2
 Stanineskala är en normalfördelningskurva med nio steg där medelvärdet är 5. 
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studien såg Herkner tydligt att flertalet elever med avkodningsproblem klarade nationella 

provet. Hon ser en stor risk med detta då dessa elever troligen kommer att få det extra 

besvärligt med läsningen framöver då kravet på automatiserad avkodning växer i takt med 

svårare texter. Ytterligare ett dilemma med detta ser hon i att rektorer och kommunansvariga 

låter resultatet på nationella provet ligga till grund för resurstilldelning.  Herkner, Westling 

Allodi och Olofsson (2014) tar också upp riskerna med att förlita sig för mycket på resultatet 

på nationella provet i årskurs 3. De menar att elever som klarar läsförståelseprovet trots att de 

har avkodningssvårigheter riskerar att få låg prioritet vid fördelning av specialpedagogiska 

resurser. De varnar även för att lärare kan misstro sin tidigare bedömning av läsförmågan och 

förlita sig på testresultatet på nationella provet istället. Detta kan i förlängningen leda till att 

dessa resultat påverkar resurser och stödåtgärder för enskilda elever. De menar att man i 

Sverige använder sig av de nationella proven som ett riktmärke på elevers kunskap och att 

bara förlita sig på dessa kan innebära att vissa svårigheter förbises. Levlin (2014) belyser att 

delproven i nationella proven är kriterierelaterade istället för normrelaterande och med det 

menas att de mäter om en elev har klarat provets kriterium för godkänt eller inte, istället för 

att fånga upp variationen inom elevernas kunskaper. Hon menar vidare, att om nationella 

proven skall identifiera elever i behov av särskilt stöd så behöver man utvärdera hur 

kriterierna för godkänt har bestämts, eftersom svagheten med ett kriterierelaterat prov är 

frågan om kriteriet ligger på rätt nivå eller inte.  

 

Åtgärder/insatser 
Tjernberg (2013) poängterar vikten av tidig identifiering samt tidiga och förebyggande 

insatser och varnar för en vänta-och-se-attityd. Hon menar att det mest effektiva är att göra 

insatser tidigt i läsinlärningsfasen. En vänta-och-se-attityd när det gäller eventuella 

lässvårigheter kan leda till flera negativa konsekvenser, inte minst för elevens självkänsla och 

motivation. Herkner (2011) skriver att det är de tidiga insatserna som ger effekt för elevens 

läsförmåga enligt den senaste forskningen. Hon betonar att det kanske allra viktigaste som 

forskningen kring barns fonologiska svårigheter kommit fram till, är vikten av tidig upptäckt, 

samt att sätta in specialpedagogiska insatser eller annan form av insatser för dem som löper 

risk att få framtida läsproblem. Taube (2013) beskriver den första tiden i skolan som väldigt 

betydelsefull för hur den fortsatta läsinlärningen ska utveckla sig. Elever som känner att de 

lyckas har en relativt god prognos för sin fortsatta läsinlärning. Tyvärr gäller ofta samma sak 

för de elever som upplever misslyckanden i sin läsinlärning, dessa misslyckanden leder ofta 

till en negativ självbild och låg motivation vilket i sin tur leder till att eleven får dras med 



13 

 

lässvårigheter under hela skoltiden. Fouganthine (2012) menar att det är viktigt att 

kompensera för lässvårigheter tidigt i skolan för att förhindra en bristande motivation. Vidare 

anser hon att elever med svårigheter behöver få mer information och kunskap om sina egna 

svårigheter för att kunna utveckla fungerande, kompenserande strategier att använda sig av i 

skolarbetet och vidare i livet. 

 

Taube et al. (2015) betonar att elever som riskerar möta hinder i sin läsutveckling ska få stöd 

så tidigt som möjligt och att dessa elever bör få explicit och systematisk undervisning i 

fonologisk medvetenhet och bokstav-ljud kopplingar. En-till-en interventioner kan enligt dem 

leda till förbättrade läsresultat för elever som annars löper risk att hamna i lässvårigheter och 

misslyckanden i skolan. Herkner (2011) hänvisar till att man kan identifiera tre olika grupper 

av läsare som har problem med sin läsning. Dessa är elever med ordavkodningsproblem eller 

språkförståelseproblem eller elever som har problem med både ordavkodning och 

språkförståelse. Dessa grupper kan då dra nytta av olika typer av pedagogiska insatser. Det 

handlar om att ge rätt stöd utifrån den enskilde elevens behov. Spear-Swerling (2016) belyser 

att det är viktigt att ta reda på vilka underliggande orsaker som ligger till grund för 

läsproblematiken för att sätta in rätt åtgärder. Beror svårigheterna på ordavkodningen eller är 

det språkförståelsen som är den primära orsaken till lässvårigheterna, eller är det en mix av 

båda? Dessa två grundläggande orsaker till svårigheter kräver olika åtgärder för att hjälpa 

eleven på bästa sätt. Hon hänvisar till studier som visar att elever som har svårigheter med 

ordavkodning gynnas av explicit undervisning i avkodning, medan elever med elever som har 

svårigheter med språkförståelsen behöver explicit undervisning i läsförståelsestrategier, samt 

undervisning som utvecklar ordförråd och muntlig förmåga. Lange och Myrberg (2006) 

skriver att de specialpedagogiska insatserna måste ha en medveten pedagogik som fokuserar 

på elevens styrkor samtidigt som de ska ha siktet inställt på att kompensation och träning av 

svaga förmågor. De påpekar att lässvaga elever behöver öva mer än normalläsare, men att 

dessa elever ofta kommer in i en ond cirkel och undviker läsning istället. Strukturerad, 

intensiv en-till-en-undervisning framhålls som en effektiv insats för elever som har problem 

med sin läsinlärning och har positiva effekter för elever i lässvårigheter (Fälth, 2013; Lange & 

Myrberg, 2006; Torgesen, 2007; Wolff, 2011). Takala och Ahl (2014) belyser att 

specialundervisningen behöver två perspektiv, ett individuellt och ett övergripande perspektiv, 

och som de uttrycker det: Det går inte bara att se trädet i skogen och inte heller bara skogen 

för att nå framgång, det behövs en helhet. 
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Sarromaa Hausstätter och Takala (2010) tar upp att Finlands goda resultat i PISA till viss del 

kan förklaras av att de har en mer systematisk specialundervisning och sätter in ett intensivt 

stöd i tidig skolålder. Även Herkner et al. (2014) uppmärksammar att Finland använder sig av 

ett tidigt diagnostiskt material för att kunna planera för elevernas utbildning efter behov. 

Albinsson et al. (2016) och Takala, Pirttimaa och Törmänen (2009) påvisar att det stöd som 

ges i Finland är uppdelat i tre steg, det allmänna stödet, som kan ses som inkluderande då det 

är till för alla, det intensifierade stödet som är mer kontinuerligt och individuellt och det 

särskilda stödet som ges när det intensifierade stödet inte räcker till. Genom detta system får 

många elever tillgång till specialpedagogiskt stöd tidigt i sin läsutveckling. 

 

Kompetens  
Tjernberg (2013) menar att den enskilt viktigaste faktorn för elevers skolframgångar är 

lärarens kunskap och kompetens. Lange och Myrberg (2006) framhåller lärarens kompetens, 

både erfarenhet och teoretisk kunskap, som en viktig faktor i elevens skolframgångar, samt att 

detta gäller särskilt för elever som riskerar att möta hinder i sin läsinlärning. Snow och Juel 

(2007) menar att lärarens skicklighet är nyckeln till en framgångsrik läsundervisning och 

betonar att det som är avgörande för en framgångsrik undervisning är hur metoder omsätts i 

praktiken. Herkner (2011) anser att det som krävs för att ge eleverna optimala 

förutsättningarna att tillägna sig en grundläggande läskompetens är erfarna kompetenta lärare, 

men också att dessa får stöd av sin skolorganisation för att få de bästa förutsättningarna att 

lyckas med sitt uppdrag. Hon lyfter i detta sammanhang fram samspelande faktorer som enligt 

studier är utmärkande för framgångsrika skolor, dessa är: starkt ledarskap, lärarengagemang, 

positiv tro på eleverna, effektiv schemaläggning, professionell fortbildning av lärarna, 

föräldrasamverkan samt vetenskapligt baserade interventionsprogram. Johansson, Myrberg 

och Rosén (2015) poängterar att lärarens kompetens är av stor betydelse för barns 

läsutveckling. Ju högre utbildningskompetens läraren har desto bättre blir elevernas 

prestationer. Lärare med högre utbildning är också bättre på att bedöma elevernas kunskaper. 

De hänvisar också till tidigare studier som visat att lärarens erfarenhet, mätt i antal år i yrket, 

inte har någon betydelse för elevernas prestationer. Alatalos (2011) studie visade att en stor 

andel av klasslärarna, specialpedagogerna och speciallärarna saknade kunskaper för att kunna 

identifiera och framgångsrikt undervisa elever i lässvårigheter.  

 

Statens offentliga utredning (SOU 2016:59) drar slutsatsen att personal med 

specialpedagogisk kompetens bör finnas med i arbetet med de tidigare åldrarna. Genom att ha 
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personal med specialpedagogisk kompetens höjs kvaliteten på bedömning av elevers 

kunskapsutveckling, även kvaliteten på insatser blir högre. Denna kompetens säkerställer 

likvärdigheten. Urbach et al. (2015) har i sin studie jämfört skickliga speciallärare med 

mindre skickliga speciallärare. Mindre skickliga lärare var mer inriktade på att få eleverna att 

må bra och trivas, deras specialundervisning tenderade att bli mer av en skyddande, vårdande 

verksamhet där syftet snarare var att se självkänslan hos barnet växa än att hjälpa dem att nå 

kunskapsmålen. Studien visade att gruppen av skickliga lärare betonar vikten av att ha höga 

förväntningar på eleverna samt vikten av att bygga relationer i syfte att hjälpa eleverna att nå 

målen. Dessa skickliga lärare ansåg att specialundervisning bör vara intensiv. De menar att 

skickliga lärare är mer benägna att lägga elevers skolsvårigheter på faktorer i skolmiljön och 

att mindre framgångsrika lärare ofta kopplar elevers misslyckanden till inre faktorer hos 

eleven. Lärare med ett relationellt synsätt tar på sig ansvaret för att undanröja hinder i 

lärmiljön och undervisa eleverna effektivt, lärare med ett kategoriskt synsätt å andra sidan, 

anser att elever i svårigheter bör lyftas ur gruppen, exkluderas. Fouganthine (2012) anser att 

speciallärare och specialpedagoger behöver bredda och fördjupa sina pedagogiska kunskaper 

vad gäller lässvårigheter. 

 

Johansson et al. (2015) skriver om de många förändringar lärarutbildningen i Sverige 

genomgått de senaste åren. En konsekvens av dessa förändringar är att många lärare 

undervisar i årskurser och ämnen som de inte har behörighet för. Lärare som utbildats för mer 

än 20 år sedan har utbildning för att lära barn läsa, något som många lärare som utbildats 

under senare år saknar. Även Alatalo (2011) påtalar att de som har mest kunskap om 

läsinlärning är lärare med den gamla lågstadielärarutbildningen. Många som har utbildning 

för årskurs 1-7 saknar kunskaper om läsinlärning, ett dilemma då goda teoretiska kunskaper är 

en förutsättning för att kunna bedriva läsundervisning av god kvalité. Lärarutbildningens 

utformning, som den har sett ut, utgör ett hinder för detta. De som har mest kunskaper också 

är de som är mest benägna att fortbilda sig menar Alatalo (2011). Urbach et al. (2015) påtalar 

vikten av att lärarstuderande påminns om att relationer ska byggas i syfte att nå kunskapsmål, 

relationer ska inte vara ett mål i sig själva. Lärarutbildningarna måste belysa vad skickliga 

lärare gör och föra detta vidare till sina studenter i syfte att ge bättre undervisning till elever i 

behov av särskilt stöd. Alatalo (2011) uttrycker också oro över att lärarutbildningen kan leda 

till att lärarna intar en vänta- och se-attityd, detta gynnar varken elevernas kunskapsutveckling 

eller deras självkänsla. Hon lyfter därför frågan vem som ska identifiera var elever befinner 

sig i sin läsutveckling då så många lärare inte har fullgod kompetens?  
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I Sverige lades speciallärarutbildningen ner under slutet av 1980-talet och ersattes av en 

specialpedagogutbildning, detta var enligt Bladini (1990) en drastisk förändring av 

utbildningen. Hon menar vidare att specialpedagogen skulle fungera som förändringsagent 

dvs. arbeta i lärarlag och förändra attityder kring elever i behöv av särskilt stöd. Sundqvist, 

von Ahlefeld Nisser och Ström (2014) menar att man i Sverige under senare år lagt stor vikt 

på handledning och konsultation. Alatalo (2011) påtalar brister i lärarutbildningarna. Bland 

annat hävdar hon att specialpedagogerna saknar teoretisk kunskap inom läsundervisning. 

Sundqvist et al. (2014) lyfter att eftersom det finns både speciallärare och specialpedagoger så 

bör det finnas yrkesbeskrivningar och policydokument på många nivåer, både övergripande 

och för enskilda skolor, för att underlätta specialpedagogens/speciallärarens roll. Gerrbo 

(2012) menar att examensförordningen för speciallärare respektive specialpedagoger inte är så 

känd ute på skolorna. Von Ahlefeld Nisser (2014) menar att skolorna måste dra nytta av att 

det finns två olika yrkesgrupper inom det specialpedagogiska området.  

 

Syfte 
Vårt syfte är att få en fördjupad förståelse av lärares perspektiv på läsundervisning samt 

insatser som görs för att alla elever ska nå måluppfyllelse i läsning i årskurs 3. 

 

Våra frågeställningar är: 

 Hur beskriver lärare sitt förebyggande arbete för att alla elever ska nå kunskapskraven 

i läsning i årskurs 3? 

 Hur identifieras elever som riskerar att inte nå kunskapskraven i läsning i årskurs 3? 

 Vilka åtgärder sätts in för de elever som riskerar att inte nå kunskapskraven i läsning i 

årskurs 3? 

 

Metod 
Vår studie utgår från en kvalitativ forskningsansats då syftet med den är att få en fördjupad 

förståelse av lärares perspektiv på läsundervisning samt insatser som görs för att alla elever 

ska nå måluppfyllelse i läsning i årskurs 3. Fejes och Thornberg (2015) menar att en kvalitativ 

studie är att föredra om man vill få förståelse för hur verkligheten ser ut. Vi har valt att 

använda oss av en kvalitativ studie då Kvale och Brinkmann (2014) belyser att målet med en 

sådan studie är att ge en nyanserad bild som visar variationer och ser ett fenomen ur olika 

perspektiv. Enligt Backman (2016) tar en kvantitativ forskningsansats hjälp av numeriska data 
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för att beskriva sina resultat därför anser vi att en sådan ansats inte lämpat sig för vår studie. 

Studien inspireras av en fenomenografisk metodansats då Dahlgren och Johansson (2015) 

anser den lämplig att använda för att beskriva variationer i människors uppfattningar om ett 

fenomen.  

 

Urval  
För att få en fördjupad förståelse av lärares perspektiv på läsundervisning samt insatser som 

görs för att alla elever ska nå måluppfyllelse i årskurs 3 har vi valt att intervjua olika 

lärarkategorier, detta för att få en så bred och nyanserad bild som möjligt av arbetet från 

förskoleklass till årskurs 3. Creswell (2013) menar att respondenterna bör vara noga utvalda 

och ha erfarenhet inom området så att forskaren kan skapa en gemensam förståelse för de 

frågor som studeras. Vi mailade ut förfrågan om deltagande till tio skolor och fick omgående 

svar från 15 personer, tre förskollärare, sex lärare och sex speciallärare/specialpedagoger. 

Dessa har deltagit i studien. Urvalsgruppen bestod av lärare från fem olika kommuner, detta 

var ett medvetet val för att få bredd i vår empiri men också för att inte röja informanternas 

identitet. Kvale och Brinkmann (2014) anser att 5-25 personer är ett lagom antal informanter 

för en kvalitativ studie, vi anpassade oss efter tid och resurser och anser därför att 15 personer 

var ett lämpligt antal för vår studie. Kvale och Brinkmann (2014) menar att det är en 

avvägning, ju fler intervjuer desto mer vetenskapligt men intervjuerna får inte bli så många så 

att arbetet med förberedelse och analys av intervjuerna blir lidande. 

 

Genomförande  
Datainsamlingen har gjorts i form av halvstrukturerade intervjuer. Kvale och Brinkmann 

(2014) beskriver den halvstrukturerade intervjun som ett verktyg för att förstå verkligheten ur 

respondentens perspektiv. Vi kontaktade informanterna via mail eller genom telefonsamtal. 

Alla tillfrågade tackade ja till att delta. Därefter skickades missivbrev (bilaga 1) ut, i detta 

gavs bland annat information om studiens syfte, samtyckeskrav och att deltagandet var 

frivilligt. Vi har gjort fem intervjuer vardera. Fejes och Thornberg (2015) lyfter dilemmat att 

intervjuaren tolkar verkligheten utifrån sin egen bakgrund och sina egna kunskaper. Då vi har 

varit tre olika personer som utfört intervjuerna har vi haft en tydlig intervjuguide (bilaga 2) 

med frågor och följdfrågor som utgångspunkt för intervjuerna, detta för att i minsta möjliga 

mån påverka resultatet och säkerställa likvärdigheten. Intervjuerna kunde genomföras vid de 

tillfällen som planerats, inga förhinder uppstod. Samtliga intervjuer genomfördes på 

informanternas arbetsplatser med ett undantag då intervjun gjordes i informantens hem på 
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dennes initiativ. Vi anser att detta inte haft betydelse för studiens resultat. Intervjuerna tog 

mellan 30 och 60 minuter. Intervjuerna spelades in och transkriberades med informanternas 

tillåtelse.  

 

Tillförlitlighet och etiska överväganden 
Larsson (2005) tar upp att tolkningen i ett empiriskt underlag måste förankras för att uppnå en 

god kvalitet, det måste finnas en överensstämmelse mellan tolkning och verklighet. I vårt 

analysarbete var vi noga med att kontrollera att de kategorier vi valt var förankrade i vår 

empiri. Dessa kontroller upprepades under arbetets gång och kategorier förändrades innan den 

slutliga utformningen. Thornberg och Fejes (2015) menar att kvalitativ forskning ställer krav 

på att forskaren har ett reflexivt förhållningssätt, dvs. att hela tiden reflektera över metodval, 

perspektiv, teoretiska utgångspunkter samt sina egna värderingar och sin förförståelse. Ur 

denna aspekt ser vi det som en styrka att vi har varit tre personer som bearbetat och analyserat 

materialet i denna studie. Göransson och Nilholm (2009) menar att det finns vissa 

begränsningar med studier med kvalitativa data. Begränsningarna gäller främst 

generaliserbarheten av resultatet samt risken för smygrepresentativitet. I vår studie 

eftersträvar vi inte sådana generaliseringar utan vi är medvetna om att analyserna visar endast 

informanternas uppfattningar och upplevelser och att vi inte kan dra några slutsatser som kan 

anses representera lärare i allmänhet. Kvale och Brinkmann (2014) menar att man genom den 

kvalitativa intervjun kan erhålla nyanserade beskrivningar av intervjupersonens livsvärld. Då 

vi inte är ute efter att göra generaliseringar utan vill få en fördjupad förståelse av ett fenomen 

anser vi att den kvalitativa forskningsintervjun är en tillförlitlig metod. 

 

Vetenskapsrådet (2011) beskriver forskningsetik som frågor som rör relationer mellan 

forskning och etik. Det vill säga, de etiska krav som finns på forskaren samt de etiska krav 

som ställs på forskningens inriktande och genomförande. En mycket viktig del av 

forskningsetiken handlar om hur personer som deltar i forskningen behandlas. Denna studie 

utgår från Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer med de fyra huvudkraven; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet i 

beaktande. Kvale och Brinkmann (2014) lyfter också fram informations- och 

samtyckeskraven men de tar även upp vikten av att bedöma vilka konsekvenser studien kan få 

för deltagarna. När det gäller informations- och samtyckeskravet informerade vi i vårt 

missivbrev (bilaga 1) om att deltagandet var frivilligt och att informanterna kunde avbryta sitt 

deltagande om de så önskade. Detta lyfte vi även muntligt inför varje intervju. I missivbrevet 
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informerade vi också om syftet med vår studie. För att inte röja informanternas identiteter och 

så långt som möjligt tillmötesgå konfidentialitetskravet så har vi i studien valt att benämna 

samtliga som informanter i stället för att dela upp dem i respektive lärarkategori, detta anser 

vi inte har påverkat studiens resultat. Vid transkriberingarna av intervjuerna avidentifierades 

såväl namn på personer som skolor och kommuner. Vi har numrerat informanterna 1-15 vid 

citat, detta för att ingen ska känna sig utpekad, däremot kan informanterna eventuellt själva 

känna igen sina uttalanden. I missivbrevet (bilaga 1) skrev vi att alla uppgifter skulle 

behandlas och förvaras så inga obehöriga kunde ta del av dem samt att resultatet endast 

används i denna studie, något som betonas i nyttjandekravet. Vi har förvarat allt material 

inlåst och materialet kommer inte att användas i annat syfte än det som informanterna 

samtyckt till, det vill säga den här studien. 

 

Kvale och Brinkmann (2014) menar också att forskaren ska sträva efter att nå en hög 

vetenskaplig kvalitet på den vetenskap som publiceras. Vetenskapsrådet (2011), Kvale och 

Brinkmann (2014) samt Fejes och Thornberg (2015) poängterar att forskaren själv är en 

kritisk punkt då denne tolkar verkligheten utifrån sin egen bakgrund och kunskap och detta 

kan innebära etiska komplikationer. Vi har strävat efter att nå en hög vetenskaplig kvalitet i 

vår studie men kan inte till 100% garantera att våra egna bakgrunder och förkunskaper inte 

påverkat genomförandet och tolkningen av empirin. Å andra sidan kan våra tidigare 

erfarenheter ha varit en tillgång i processen eftersom vi har en förståelse för de begrepp som 

informanterna använder. Våra förkunskaper har underlättat tolkning och förståelse av empirin. 

 

Dataanalys 
Augustsson (2012) poängterar vikten av att vid databearbetningen vara rationell och kritisk i 

behandlingen av materialet. Creswell (2013) och Dahlgren och Johansson (2015) beskriver att 

analysprocessen sker i flera steg, data ska organiseras, lära kännas, kategoriseras och skrivas 

fram. Vi har inspirerats av Dahlgren och Johanssons (2015) fenomenografiska analysmodell.  

De sju steg som beskrivs där är följande:  

1. Bekanta sig med materialet.  

2. Kondensation, urskilja de viktigaste delarna, passagerna, ur materialet. 

3. Jämförelse mellan passagerna. Hitta likheter och skillnader. 

4. Gruppering av passagerna i olika kategorier. 

5. Artikulation av kategorierna. 

6. Kategorierna namnges. 

7. Kontrastiv fas, här granskas materialet i syfte att finna exklusiva kategorier. 
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Var och en av oss transkriberade själva de intervjuer vi genomfört. Därefter läste vi varandras 

utskrivna transkriberingar för att bekanta oss med materialet. Nästa steg, kondensationen, 

gjordes genom att vi klippte ur relevanta citat, utifrån våra frågeställningar. Vi använde oss av 

post-it lappar som lätt kunde flyttas runt. Därefter gjorde vi jämförelser av citaten för att finna 

likheter och skillnader. I nästa fas grupperade vi passagerna i olika kategorier utifrån de 

likheter och skillnader vi hittat. Vid artikulation av kategorierna slog vi samman passager 

som liknade varandra. Vi fokuserade här på likheter även om skillnaderna också var 

intressanta i sig. Faserna gruppering och artikulation upprepades flera gånger. Slutligen, i den 

kontrastiva fasen utkristalliserades ett antal kategorier som namngavs. Det är dessa kategorier 

vi utgått från när vi skrivit studiens resultatdel. Under hela processen har vårt syfte och våra 

frågeställningar varit i fokus. 

 

Resultat 
Resultatet redovisas under tre rubriker som utgår från studiens frågeställningar; förebyggande 

arbete, identifiering och åtgärder/insatser. Med hänsyn till de forskningsetiska principerna har 

vi valt att inte skriva ut i vilka kommuner lärarna arbetar eller deras namn, detta har ingen 

direkt relevans för resultaten eller för studien som helhet. Då det inte heller är relevant vilken 

yrkesgrupp läraren tillhör har vi valt att benämna samtliga som informanter, vi har numrerat 

dem nr 1-nr 15. I studien ingår lärare från fem olika kommuner, samtliga intervjuade har 

någon form av lärarutbildning, de har förskollärarutbildning, lågstadielärarutbildning, 

grundskollärarutbildning 1-7, speciallärarutbildning eller specialpedagogutbildning. Några 

arbetar i förskoleklass, en del är klasslärare i årskurs 1-3 och ett antal arbetar som 

speciallärare eller specialpedagoger. Gemensamt för samtliga informanter är att de har många 

års yrkeserfarenhet. Samtliga informanter finns representerade i studiens resultat även om inte 

alla är citerade. De citat vi använt är de som vi ansett bäst har speglat vårt resultat. Samtliga 

yrkeskategorier finns representerade i citaten. 

 

Förebyggande arbete 
Utifrån resultatet av hur informanterna beskriver sitt arbete för att alla elever ska nå 

kunskapskraven i läsning i årskurs 3 framträder följande teman: språklig medvetenhet, 

läsundervisning, bedömningsmaterial, rutiner, kompetens. 
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Språklig medvetenhet 
I intervjuerna beskrivs vikten av att arbeta med elevernas språkliga medvetenhet. Olika 

material lyfts fram av informanterna som exempel på hur man arbetar med den språkliga 

medvetenheten i förskoleklass. Ibland följs materialet konsekvent och ibland använder 

informanterna valda delar. I studien framkommer att Bornholmsmodellen (bilaga 3) är det 

material som används mest på de skolor vi besökt. Materialet används i ett förebyggande syfte 

för att stärka elevernas fonologiska förmåga inför den fortsatta läsinlärningen, till materialet 

hör en diagnos som används för att lägga undervisningen på rätt nivå. Arbetet följs upp och 

för de elever som behöver fortsätter arbetet med den språkliga medvetenheten när eleverna 

börjar i årskurs 1. 

 

Vi använder oss av Bornholmsmodellen och Trulle. Det har vi gjort under många år…Det är i och 

för sig ett ganska linjärt sätt att se på språket. Först är det rim och ramsor sedan är det meningar, 

sen delar man upp meningarna i ord och sen blir det stavelser och sen blir det ljud. (nr 2) 

 

Resultatet visar att informanterna ser arbetet med den språkliga medvetenheten som en viktig 

del i det förebyggande arbetet.  

 

Läsundervisning 
Empirin visar att informanterna anser det vara svårt att använda en renodlad metod för 

läsinlärning. De menar att man måste blanda olika metoder och välja det som passar för 

läraren och för eleverna. Flera infallsvinklar kan behövas och undervisningen ska vara 

stimulerande för eleverna. Ingen av informanterna i studien använder sig konsekvent av någon 

metod. Ytterligare en bild som framträder genom intervjuerna är att ljudningsmetoden 

framhålls som den metod som är mest strukturerad och systematisk.  

 

Man måste ta det väldigt steg för steg alltså. Det går inte att hoppa över något stadie utan man 

måste vara noggrann med bokstavsinlärningen. Ljud framför allt. Att de inte bara lär sig vad 

bokstaven heter utan det är ljuden och det här med kort och lång vokal. Det är något som man 

måste jobba med väldigt noggrant. (nr 3) 

 

I intervjuerna framkommer att informanterna använder sig av olika material i sitt 

förebyggande arbete (bilaga 3) då eleverna de möter i sin undervisning befinner sig på olika 

nivåer i sin läsutveckling. I intervjuerna beskrivs vikten av att välja material utifrån olika 
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syften och olika elevers behov. Är syftet läsinlärning används ett material och vid lästräning 

andra material.  

 

…den vidden är enorm, från de som faktiskt läser och kan alla bokstäver till de som kan några 

versaler…den skillnaden var det och då tittar man väldigt noga på vilket material man ska jobba 

med… (nr 13) 

 

En tydlig bild som framträder vid vår analys är att informanterna valt att fokusera på läsning i 

det förebyggande arbetet och en stor del av undervisningstiden läggs på detta. Empirin visar 

att lästräningen som bedrivs sker både enskilt och i mindre grupper. Vikten av att elever får 

läsa enskilt för en vuxen betonas av informanterna, vilket kräver flera vuxna i klassrummet. I 

detta sammanhang nämns Lågstadiesatsningen som en faktor som möjliggjort detta. 

Betydelsen av att eleverna får många lästillfällen i undervisningen under en skolvecka lyfts 

fram som en viktig faktor i det förebyggande arbetet. 

 

Så tänker vi att fokusera på läsningen och då behöver man läsa fler än en gång i veckan, så vi 

försöker få till det så ofta som det bara går så nu kommer de flesta ut en tre-fyra gånger i veckan. 

(nr 7) 

 

Resultatet visar att de personer vi intervjuat blandar olika metoder men ser ljudningen som en 

viktig del i läsinlärningen. Informanterna använder sig av ett varierat utbud av material, 

utefter behov, i läsundervisningen. Möjligheter till frekvent lästräning, helst en-till-en, anses 

ha god effekt på elevernas läsutveckling.  

 

Bedömningsmaterial 
De intervjuade informanterna använder sig av Skolverkets bedömningsstöd i ett förebyggande 

syfte, materialet anses vara omfattande och strukturerat. Inställningen till bedömningsstödet är 

genomgående positiv och informanterna ger uttryck för att materialet är ett användbart 

verktyg för en likvärdig bedömning. Hur genomförandet sker ser olika ut, ibland är det 

speciallärare/specialpedagog som gör det och ibland är det klasslärarna själva. Detta kan vara 

ett medvetet val eller bero på att speciallärare/specialpedagog saknas på skolan. En anledning 

till att klassläraren ansvarar för bedömningsstödet kan vara att materialet på så sätt anses bli 

ett mer levande material som används i ett formativt syfte. Syftet med att 

speciallärare/specialpedagog genomför materialet kan vara att få en likvärdig bedömning.  
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Jag tycker att Skolverkets bedömningsmaterial är jättebra i ett förebyggande syfte. Vi har jobbat 

upp en arbetsgång där det ska finnas med hela tiden. Inte att man bara kollar i början och slutet 

utan att det finns med som ett kontinuerligt bedömningsunderlag…det tycker jag är bra eftersom 

det är tydligt. (nr 3) 

 

En annan bild som framträder är att standardiserade, normerade test används i förebyggande 

syfte. Testen används dels som ett verktyg för att planera och anpassa undervisningen men 

också för att ha kontroll på var varje elev befinner sig i sin läsutveckling. Genom 

testresultaten kan läraren utvärdera sin undervisning och det blir tydligt om den gett önskat 

utfall. Om någon elev inte följer den förväntade läsutvecklingen synliggörs detta. Resultaten 

kan också användas som ett verktyg vid samtal med föräldrar för att tydliggöra elevens 

läsutveckling. 

 

Man kan ju tycka vad man vill om resultat och test men man måste på något vis ha någonting att 

börja efter och jag känner också att det är ett bra verktyg i kommunikationen med föräldrarna. Att 

det inte bara blir att det är läraren som sitter och tycker. (nr 15) 

 

Resultatet visar att både normerade och icke-normerade test används i förebyggande syfte. 

Skolverkets bedömningsstöd lyfts fram av samtliga som ett användbart material i det 

förebyggande arbetet. 

 

Rutiner 
Empirin visar på en stor variation gällande formerna för samarbete och övergångar mellan 

förskoleklass och skola. Vikten av samarbete och övergången mellan förskoleklass och 

årskurs 1 i ett förebyggande perspektiv påtalas. Gemensamt är att informanterna ger uttryck 

för att ett ökat samarbete mellan förskoleklass och skola är önskvärt och ses som ett 

förbättringsområde. Analysen av informanternas svar visar att rutinerna för övergången 

mellan förskoleklass och skola behöver utvecklas. 

 

Jag skulle gärna vilja ha mer samarbete F-1…det är många i förskoleklassen som också är 

jätteduktiga på att läsa och många ettor som behöver samma stöd som i förskoleklassen. (nr 10) 

 

Även skolutvecklingsarbete nämns i ett förebyggande syfte, det kan ske i form av träffar där 

man diskuterar skolans förebyggande arbete. Ämnen som nämns i intervjuerna är 

språkutveckling, bedömning och likvärdighet. I studien framträder stor variation beträffande 
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rutiner för det förebyggande arbetet. Det förekommer screeningplaner och/eller mer 

omfattande handlingsplaner på olika nivåer, dessa kan vara på skolnivå eller övergripande 

kommunnivå. I intervjuerna framkommer även exempel på att inga utarbetade planer finns 

nedskrivna, där är det lärarnas professionalitet som ligger till grund för det förebyggande 

arbetet.  

 

Kommunen har en fastställd plan för vilka test som ska göras och när de ska göras. Läs- och 

skrivplan har vi ju, den har vi reviderat nu när Skolverkets bedömningsstöd kom. Där står det 

också vilka material man ska jobba med. (nr 13) 

 

Resultatet visar att informanterna anser att övergången och samarbetet mellan förskoleklass 

och skola är viktiga delar i det förebyggande arbetet, dock ses detta som ett 

utvecklingsområde. Beträffande rutiner för det förebyggande arbetet syns en stor variation i 

studien. I vissa fall finns rutinerna nedskrivna i olika slags planer medan det i andra fall 

saknas skrivna rutiner. 

 

Kompetens 
Våra informanters formella kompetens ser olika ut på flera sätt. Utbildningen skiljer sig i 

första hand åt beroende på om de är förskollärare, grundskollärare eller 

speciallärare/specialpedagog. En bild som framträder är att utbildningarna sett väldigt olika ut 

inom de olika lärarkategorierna. De faktorer som har påverkat detta är bland annat när i tiden 

utbildningen genomförts, hur läroplanerna varit utformade och vilket synsätt som genomsyrat 

skolan just då. En annan faktor som kan ha spelat in är vid vilket lärosäte man fått sin 

examen. Beträffande kompetens gällande läsinlärning så urskiljer sig de som har en 

lågstadielärarutbildning. Informanterna med lågstadielärarutbildning säger sig ha fått en god 

utbildning inom läsundervisning medan några andra av informanterna antyder att deras 

utbildning inte gett tillräcklig teoretisk grund men att de har lärt sig mycket av kollegor ute på 

fältet när det gäller läsinlärning och läsundervisning.  

 

Jag tycker väl att jag lärt mig mest om läs- och skriv av äldre kollegor ute på, jag jobbade med en 

lärare som hette X, hon lärde mig väldigt mycket… hade jag inte läst nånting före och haft lite 

funderingar och frågor runt de här olika metoderna hade ju inte jag fattat vad X pratade 

om…komma ut och inte ha läst nånting utan bara inhämta från kollegor, det tror jag inte heller blir 

så bra. (nr 12) 
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Resultatet visar att informanternas utbildningar gällande läsundervisning markant skiljer sig 

åt. I resultatet framkommer också vikten av att lära av erfarna kollegor. 

 

Identifiering 
Utifrån resultatet av hur informanterna beskriver att de arbetar med att identifiera elever som 

riskerar att inte nå målen i läsning kan två teman urskiljas: rutiner och bedömningsmaterial. 

 

Rutiner 
Vid arbetet med att identifiera elever som riskerar hamna i lässvårigheter anses 

överlämningen mellan förskoleklass och årskurs 1 vara en viktig del. Möten där 

överlämningar sker mellan avlämnande och mottagande personal anses viktiga i syfte att 

uppmärksamma elever som riskerar möta hinder i sin läsutveckling.  

 

Det är förskollärare, lärare och rektor som har en överlämning med starka sidor och vad som 

behövs flaggas för, alltså vad som behövs hållas extra koll på. (nr 8) 

 

Studien visar att rutinerna för överlämningar mellan stadier varierar stort gällande såväl 

organisation som innehåll. Särskilt framhålls att överlämningen mellan förskoleklass och 

årskurs 1 är ett förbättringsområde. Kommunövergripande eller skolövergripande rutiner för 

arbetet med att identifiera elever som riskerar att inte målen har i vissa fall utarbetats av 

kommunerna. Dessa rutiner finns då nedskrivna i form av screeningplaner och/eller mer 

omfattande handlingsplaner. Informanterna framhåller dessa planer som viktiga verktyg i 

arbetet med att tidigt upptäcka elever som riskerar att inte nå målen i läsning. I studien 

framkommer att det i vissa fall saknas nedskrivna rutiner, här förlitar man sig på lärarens 

professionalitet. 

 

Den här planen, det är ju vårt arbetsmaterial, vi ändrar och reviderar, vi donar och grejar. Det är ett 

levande material och pedagogerna kommer och säger att Du det där funkar inte riktigt, vi måste 

göra om det. Bra, då ändrar vi. (nr 15) 

 

En annan bild som framträder är att identifiering av elever i behov av stöd i vissa fall endast 

sker genom att klassläraren själv larmar till speciallärare eller rektor. I dessa fall menar 

informanterna att klasslärarna har en god överblick över sina elever genom det dagliga arbetet 

och att denna rutin är tillräcklig.  
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Det är väl så här att det är klassläraren som signalerar, jag vill att du kommer in och tittar, vad ska 

vi göra? (nr 6) 

 

Resultatet visar stor variation när det gäller rutinerna för att identifiera elever som 

riskerar att inte nå målen i läsning, eleverna identifieras genom tester och screeningar, 

som i vissa fall finns nedskrivna i olika planer, men även genom att klasslärare själva 

uppmärksammar dessa elever i det vardagliga arbetet. Överlämningen mellan 

förskoleklass och årskurs 1 lyfts som en betydelsefull del av dessa rutiner, dessa rutiner 

ses som ett utvecklingsområde. 

 

Bedömningsmaterial 
Redan i förskoleklass påbörjas arbetet med att identifiera elever som riskerar att inte nå målen 

i läsning. Där nämns Bornholmsmodellen (bilaga 3) som ett material för att i första hand 

upptäcka elever som har svårigheter med den fonologiska medvetenheten. I studien lyfts 

Skolverkets bedömningsstöd fram som ett användbart verktyg för att identifiera elever som 

riskerar att inte nå målen i läsning. Informanterna belyser också att detta material bidrar till en 

ökad likvärdighet genom att det finns fastställda kunskapskrav för läsning i årskurs 1. 

 

Tidigare så har vi använt oss av Skolverkets ”Nya Språket Lyfter”. Men nu så kör vi 

bedömningsstödet och det är både matte och svenska och utifrån det så ser vi vad som saknas och 

vad de behöver och vad de kan och vad vi ska bygga vidare på. (nr 7) 

 

Ett dilemma som framträder i studien är att nivån för godtagbara kunskaper i de Nationella 

proven för årskurs 3 anses vara alldeles för låg, speciellt gällande läsflyt. Det framkommer 

också att det krävs hög kompetens hos läraren för att kunna göra en helhetsbedömning av 

elevens kunskaper.  

 

En annan sak som jag har funderat mycket över är det här i trean med att läsa med flyt. Jag har 

varit in och lyssnat på Skolverkets godkända uppläsningar, Hjälp! Det är någon där som jag inte 

tycker ska vara godkänd. Jag tycker inte att det är med flyt. (nr 10) 

 

Informanterna förespråkar användningen av både kvantitativa och kvalitativa test i arbetet 

med att identifiera elever som riskerar att inte nå målen i läsning. Flera olika test nämns i 

detta sammanhang (bilaga 3). Ett annat syfte som lyfts fram är att dessa även används för att 
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se var svårigheterna ligger. I arbetet med att identifiera elever som riskerar möta hinder i sin 

läsutveckling är kvantitativa test vanligt förekommande.  

 

Jag vet att de kör Fonolek med alla sexåringar för att screena av dem och se hur de ligger till när 

de ska börja ettan. Sen är det det här ”Vilken bild är rätt?” och så det här H4, avkodningstestet då. 

(nr 9) 

 

I intervjuerna framhålls vikten av att de olika testen följs upp och informanterna lyfter fram 

analysarbetet som det viktigaste momentet i identifieringsarbetet. Vid uppföljningen av 

testresultat betonas vikten av att diskutera resultaten. Utifrån analyserna identifieras vilken 

typ av svårigheter det handlar om och därefter beslutas om åtgärder ska sättas in på individ 

och/eller gruppnivå.  

 

Det här jag bedömer det blir ju lite mera rådata, vad ser jag. Sen är det ju det viktiga arbetet det vi 

höll på med idag när vi hade klassgenomgång….så att vi liksom tar reda på vad som döljer sig 

bakom siffrorna. Det känns jättebra att göra det för då får vi full koll. (nr 15) 

 

Resultatet visar att informanterna använder sig av både kvantitativa och kvalitativa test för att 

identifiera elever som riskerar att inte nå målen i läsning och för att mer specifikt kunna se var 

svårigheterna ligger och vilka åtgärder som ska sättas in och de framhåller analysarbetet som 

det viktigaste momentet. Skolverkets bedömningsstöd lyfts fram som ett bra verktyg för att 

identifiera elever som riskerar möta hinder i sin läsutveckling, materialet används också i 

syfte att säkerställa likvärdigheten. 

 

Åtgärder/insatser  
Utifrån resultatet av vilka åtgärder som sätts in framträder följande teman: intensivperioder, 

en-till-en undervisning samt metoder/material. 

 

Intensivperioder 
Analysen av informanternas svar visar tydligt att åtgärder som sätts in bör vara 

individanpassade i nivå med elevens läsutveckling. Informanterna belyser att åtgärder som 

sätts in bör bedrivas i intensiva perioder för att ge bäst verkan. Åtgärder som sker 

kontinuerligt, t.ex. en gång i veckan under ett helt läsår, anses inte ha samma effekt. Vikten av 

att utvärdera insatserna efter avslutad intensivperiod för att se om de gett önskad effekt lyfts 

fram. Att insatser sätts in tidigt betonas som en framgångsfaktor för att möta hinder i elevens 
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läsutveckling. Dock beskriver informanterna att intensivperioder är tidskrävande och medför 

ett dilemma i och med att man här måste göra en prioritering av vilka elever som ska få ta del 

av insatserna under perioden. 

 

Vad man än riktar in sig på så är intensiva perioder det som är framgångsrikt oavsett vad man 

jobbar med om det är bokstäver eller fonologisk medvetenhet eller om man kommit vidare och 

läser. Det är detta som är framgångsfaktorn. Efter en period får man med sig redskap och 

färdigheter så man kan klara sig i undervisningen. (nr 4) 

 

Resultatet visar att insatser som görs ofta bedrivs intensivt under begränsade perioder. Tidiga 

insatser förespråkas. 

 

En-till-en undervisning 
Empirin visar att en-till-en-undervisning är vanligt förekommande i syfte att åtgärda hinder i 

elevernas läsutveckling. En-till-en undervisning i lugn miljö ses som en effektiv insats för att 

främja elevers läsutveckling. Informanterna uttrycker en önskan om att få möjlighet att göra 

detta i större utsträckning. De menar dock att möjligheterna till en-till-en undervisning ibland 

begränsas av lokalernas utformning och ibland antalet vuxna i gruppen.  

 

Det blir mer effektiv tid om de får, kanske bara en kvart, själv. (nr 10) 

 

Ett annat perspektiv på en-till-en undervisning som kan skönjas är att det kan vara 

exkluderande att lyfta ut elever ur klassen. Detta perspektiv framträder genom att ett 

inkluderande arbetssätt i årskurs 1 förespråkas, insatserna sker inom klassens ram under det 

första läsåret och specialläraren är delaktig i klassrumsundervisningen. 

 

Vi tar inte ut dem så mycket i ettan då, direkt och plockar ut, vi har en tanke med det. Att de inte 

ska börja med att direkt känna det där. Så därför så gör man så mycket som möjligt i gruppen…I 

ettan styr vi inte in det så mycket på spec, då har vi med specialläraren i klassrummet. (nr 5) 

 

Resultatet visar att de åtgärder som genomförs ofta bedrivs som en-till-en undervisning, detta 

anses ha god effekt, dock förespråkas ett inkluderande perspektiv i årskurs 1. 

 

Metoder/Material 
Informanterna påtalar betydelsen av att individanpassa undervisningsmaterialet efter elevens 

specifika behov för att säkerställa att åtgärderna har rätt fokus. Empirin visar att variationen är 
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stor gällande de material (bilaga 3) som används, några material som nämns är digitala. 

Materialet väljs ut beroende på vad som behöver tränas, är syftet att träna den fonologiska 

medvetenheten väljs ett material men om syftet är avkodningsträning väljs ett annat. Detta är 

medvetna val som ställer krav på lärarens kompetens. Andra övningsområden som nämns i 

intervjuerna är bokstavskännedom, fonem-grafem koppling, läsflyt och läsförståelse.  

 

Jag jobbar med Trädet, det grundar sig på Wittingmetoden…det passar från årskurs 1. Sen har vi 

Bravkod men det kan vara lurigt när de inte kan alla bokstäver och då passar Trädet bättre…Gäller 

det fonologisk medvetenhet så kan jag använda Lexia/Provia…(nr 4) 

 

Resultatet visar att informanterna använder sig av olika metoder och material för att åtgärda 

hinder i läsutvecklingen. Syftet med detta är att möta elevernas olika behov. 

 

Resultatsammanfattning 
Sammanfattningsvis har vi sett att lärarna i studien beskriver ett omfattande och varierande 

förebyggande arbetet. Den språkliga medvetenheten ses som en viktig del liksom en 

balanserad läsundervisning där olika metoder blandas men fokus ligger på kopplingen  

fonem - grafem. Utifrån detta används ett varierat utbud av material utefter behov i 

läsundervisningen. Studien visar att möjlighet till frekvent lästräning, helst en-till-en, anses ha 

god effekt på elevernas läsutveckling. Såväl normerade som icke normerade test används i 

förebyggande syfte och Skolverkets bedömningsstöd lyfts fram av samtliga som ett 

användbart material. I det förebyggande arbetet lyfts rutiner fram som en viktig del, här syns 

stor variation i studien. I vissa fall finns rutinerna nedskrivna i olika slags planer medan det i 

andra fall saknas skrivna rutiner. Som exempel nämns här övergången och samarbetet mellan 

förskoleklass och skola, som är viktiga delar i det förebyggande arbetet, ofta saknas rutiner 

och detta ses som ett utvecklingsområde. Lärares kompetens är av betydelse för det 

förebyggande arbetet, vi har funnit att informanternas utbildningar gällande läsundervisning 

markant skiljer sig åt, här framkommer också vikten av att lära av erfarna kollegor. 

 

Rutinerna för att identifiera elever som riskerar att inte nå målen i läsning ser ut på olika sätt. 

Eleverna identifieras genom tester och screeningar men även genom att klasslärare själva 

uppmärksammar dessa elever i det vardagliga arbetet. Överlämningen mellan förskoleklass 

och årskurs 1 lyfts som en viktig del av dessa rutiner. Dessa rutiner ses som ett 

utvecklingsområde. Både kvantitativa och kvalitativa test används för att identifiera elever 
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som riskerar att inte nå målen i läsning och för att mer specifikt kunna se var svårigheterna 

ligger och vilka åtgärder som ska sättas in. Skolverkets bedömningsstöd lyfts fram som ett bra 

verktyg för att identifiera elever som riskerar att möta hinder i sin läsutveckling. Materialet 

används också i syfte att säkerställa likvärdigheten. 

 

Insatser som görs bedrivs intensivt under begränsade perioder, tidiga insatser förordas.  

De åtgärder som genomförs bedrivs ofta som en-till-en undervisning, dock förespråkas ett 

inkluderande perspektiv i årskurs 1. Olika metoder och material används för att åtgärda hinder 

i läsutvecklingen. Syftet med att använda olika material är att möta elevernas olika behov.  

 

Diskussion  
I diskussionskapitlet kommer vi att jämföra och diskutera resultat och litteraturbakgrund. 

Diskussionen relateras till studiens syfte som är att få en fördjupad förståelse av lärares 

perspektiv på läsundervisning samt insatser som görs för att alla elever ska nå måluppfyllelse 

i läsning i årskurs 3. Kapitlet inleds med en metoddiskussion och därefter följer en 

resultatdiskussion där vi utgår från våra egna resultat och sätter dem i relation till tidigare 

forskning. 

 

Metoddiskussion 
Vi valde att använda oss av den kvalitativa forskningsintervjun som metod då vi ville få en 

fördjupad förståelse av lärares perspektiv på läsundervisning samt insatser som görs för att 

alla elever ska nå måluppfyllelse i läsning i årskurs 3. Kvale och Brinkmann (2014) lyfter 

fram den kvalitativa forskningsintervjun som en metod för att se ett fenomen ur olika 

perspektiv. Enligt Backman (2016) tar en kvantitativ forskningsansats hjälp av numeriska data 

för att beskriva sina resultat. Kvale och Brinkmann (2014) menar att den kvalitativa 

forskningsintervjun syftar till kvalitativ kunskap uttryckt genom beskrivningar med ord, inte 

med siffror, den syftar inte till kvantifiering. Målet med den är att erhålla nyanserade 

beskrivningar av olika kvalitativa aspekter. Då vi inte var ute efter numeriska data utan ville 

få informanternas berättelser valde vi den kvalitativa metoden istället för den kvantitativa. Vi 

anser att den kvalitativa metoden gjorde att vi kunde få svar på våra frågeställningar och 

uppnå syftet med vår studie. 

 

Urvalet av informanter från flera olika yrkeskategorier och kommuner tror vi bidrog till en 

bredare och mer nyanserad bild av lärares arbete med att förebygga och undanröja hinder för 
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elevers läsutveckling i de tidiga åren. Det faktum att informanterna hade många års erfarenhet 

och olika slags pedagogisk utbildning kan också ha varit en bidragande orsak till detta. Om vi 

i stället fokuserat på en yrkeskategori så tror vi att vi fått en mindre nyanserad bild av lärares 

perspektiv på läsundervisning samt insatser som görs för att alla elever ska nå måluppfyllelse 

i läsning i årskurs 3. Creswell (2013) poängterar att det är av vikt att informanterna har 

erfarenhet inom området som studeras. Med tidsaspekten i beaktande valde vi att ta med de 

informanter som först anmälde intresse för att delta i studien, dock var vi noga med att alla tre 

yrkeskategorier skulle vara representerade. Det resulterade i att informanterna i studien bestod 

av 15 personer, tre förskollärare, sex lärare och sex speciallärare/specialpedagoger. Om vi 

istället valt att intervjua lika många personer inom varje yrkeskategori kan det eventuellt ha 

bidragit till en mer nyanserad bild. Ur en tidsaspekt så har antalet informanter varit hanterbart 

beträffande genomförande av intervjuer och ett fullgott analysarbete. Kvale och Brinkmann 

(2014) lyfter att om antalet informanter är för stort så går det inte att göra mer ingående 

tolkningar av intervjuerna. De tar även upp lagen om avtagande avkastning, med det menar de 

att bortom en viss gräns tillför fler informanter allt mindre ny kunskap. Informanternas 

berättelser har bidragit till att uppnå syftet med studien och ge oss svar på våra 

frågeställningar.  

 

Innan vi bestämde oss för den slutliga utformningen av intervjuguiden (bilaga 2) gjorde vi två 

pilotintervjuer. Dessa intervjuer bidrog till att flera frågor omformulerades. Informanterna i 

studien fick inte intervjufrågorna i förväg, hade de fått dem i förväg kan deras svar eventuellt 

ha blivit utförligare och mer uttömmande. Tidslängden på intervjuerna varierade och den tid 

som avsatts var tillräcklig för att få underlag till empirin. Eftersom vi var tre som genomförde 

intervjuerna har intervjuguiden varit ett bra verktyg för att säkra likvärdighet. Trots att vi haft 

en, i vårt tycke, tydlig intervjuguide så kan vi ändå haft olika infallsvinklar på intervjuerna. 

Det finns en möjlig risk att vi tolkat informanternas svar på ett annat sätt än de tänkt, då 

tolkningar alltid i någon mån blir personliga. Fejes och Tornberg (2015) lyfter som en kritisk 

punkt att intervjuaren gör en tolkning utifrån sin egen bakgrund och sina egna kunskaper. 

Emellertid har vi alla tre läst igenom samtliga intervjuer och detta tror vi kan ha minimerat 

denna risk. Det faktum att vi varit tre personer som utfört studien tror vi kan ha medfört en 

mer nyanserad tolkning av empirin. Diskussionerna och analysarbetet har underlättats av att vi 

tre bor, geografiskt sett, nära varandra och haft möjligheter att träffas fysiskt. Under våren har 

vi haft regelbundna träffar, minst en gång per vecka. Att reflektera tillsammans anser vi ha 

varit en styrka för studien, som vi alla varit lika delaktiga i.  



32 

 

 

Den fenomenografiska analysmodell (Dahlgren & Johansson, 2015) vi valde att utgå ifrån vid 

analysarbetet var ett användbart verktyg för oss. Vi upplevde den som välstrukturerad och 

tydlig och fyllde sitt syfte för att bearbeta insamlad data. I empirin fick vi fram många saker 

som vi ansåg inte kunde kopplas till studiens syfte. Dessa empiriska data har vi valt att inte 

lyfta i denna studie. I och med detta finns en risk att vi valt bort data som andra kan ha sett 

som relevanta för studien. I resultatet finns samtliga informanter representerade, dock finns 

bara ett fåtal citat. Vi har varit noga med att se till att samtliga yrkeskategorier finns 

representerade i de citat vi valt ut. Ibland kan ett citat vara representativt för något som många 

informanter gett uttryck för. Vi har inte eftersträvat att alla informanter skulle bli synliga i 

citaten utan har valt att ta med de citat som tydligast speglar resultatet i vår studie. Vi har 

medvetet valt att benämna samtliga som informanter utan att precisera vilken yrkeskategori de 

tillhör, i citaten anges de som nr1-nr15. Vilken yrkeskategori informanterna tillhör har inte 

varit relevant i just den här studien då vårt syfte inte har varit att göra jämförelser. 

 

I vår studie har vi fångat några få lärares uppfattningar om läsundervisning och vilka insatser 

som görs för att alla elever ska nå måluppfyllelse i läsning i årskurs 3. Studiens omfattning 

gör att resultatet inte är generaliserbart utan gäller endast för de lärare som deltog i studien. 

 

Resultatdiskussion 
I vår resultatdiskussion kommer vi att utgå från studiens syfte, som är att få en fördjupad 

förståelse av lärares perspektiv på läsundervisning samt insatser som görs för att alla elever 

ska nå måluppfyllelse i läsning i årskurs 3. Resultatdiskussionen redovisas utifrån samma 

rubriker som i resultatdelen.  

 

De frågeställningar vi utgått från i studien är: 

 Hur beskriver lärare sitt förebyggande arbete för att alla elever ska nå kunskapskraven 

i läsning i årskurs 3? 

 Hur identifieras elever som riskerar att inte nå kunskapskraven i läsning i årskurs 3? 

 Vilka åtgärder sätts in för de elever som riskerar att inte nå kunskapskraven i läsning i 

årskurs 3? 

 

Resultatet kommer att analyseras och diskuteras samt kopplas till relevant forskning. 
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Förebyggande arbete 
Empirin visar att lärarna ser arbetet med den språkliga medvetenheten som en viktig del i det 

förebyggande arbetet. Bornholmsmodellen (bilaga 3) framstår som det vanligast 

förekommande materialet i förskoleklass, ibland används det även i årskurs 1. Lundberg et al. 

(1988) konstaterade i Bornholmsstudien att tidig strukturerad lek med språkljud som utvecklar 

barnens fonologiska medvetenhet kan förebygga hinder i elevers läsutveckling. Materialet 

används i ett förebyggande syfte för att stärka elevernas fonologiska förmåga inför den 

fortsatta läsinlärningen. Flera forskare påtalar att den fonologiska medvetenheten utgör 

grunden för den fortsatta läsutvecklingen. De anser att pedagogiska insatser som utvecklar 

den fonologiska medvetenheten har positiva effekter på läsutvecklingen i de första skolåren. 

(Herkner, 2011; SOU 2016:59; Taube et al., 2015). Al Otaiba et al. (2012) belyser en 

intressant aspekt i arbetet med den språkliga medvetenheten. De menar att den fonemiska 

medvetenheten, förståelsen för att ord är sammansatta av enskilda ljud, har större betydelse 

för läsutvecklingen än den generella fonologiska medvetenheten. Även Taube et al. (2015) 

poängterar att den fonologiska träningen ska fokusera på fonemnivå för att ge bäst effekt för 

läsutvecklingen. Krantz (2015) menar att de elever som knäcker läskoden redan i 

förskoleklass har större möjlighet att hamna bland de goda läsarna i årskurs 1. 

 

I studien framkommer att lärarna använder sig av många olika metoder och material i sin 

läsundervisning men det betonas att kopplingen fonem-grafem är en viktig del av 

läsundervisningen. Ljudmetoden anses vara strukturerad och systematisk men ingen av 

informanterna använder sig konsekvent av metoden. Taube et al. (2015) ger belägg för att 

explicit och systematisk läsundervisning med fokus på bokstäver och språkljud har positiv 

effekt på barns läsutveckling. Dock bör denna kombineras med andra språkliga aktiviteter för 

att forma en balanserad läsundervisning. Framgångsrik läsundervisning skall enligt Urbach et 

al. (2015) vara målinriktad, strukturerad och explicit. Avkodningens betydelse för 

läsförmågan betonas av flera forskare. (Fouganthine, 2012; Herkner, 2011; Kamhi & Catts, 

2012). Levlin (2014) menar att en god avkodningsförmåga inte är tillräcklig, hon betonar 

vikten av att arbeta med flera aspekter av läsning. Snow och Juel (2007) lyfter fram lärarens 

kompetens i detta sammanhang, de menar att inte ens vetenskapligt beprövade metoder är 

framgångsrika om de inte praktiseras av lärare med god kompetens beträffande barns 

språkutveckling. 
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Informanterna i studien påtalar vikten av frekvent lästräning i skolan samt att få möjlighet att 

få läsa enskilt med en vuxen som en del i det förebyggande arbetet. Taube (2013) förespråkar 

individualisering i det förebyggande arbetet för att eleverna ska få positiva erfarenheter i sin 

första läsinlärning. Elevernas upplevelser av den första läsinlärningen påverkar i hög grad 

elevernas självbild och motivation vilket i sin tur har inverkan på hur den fortsatta 

läsutvecklingen kommer att fortskrida. Stanovich (1986) beskriver ett negativt mönster som 

kan leda till lässvårigheter, den så kallade Matteuseffekten, barn som får positiva erfarenheter 

av läsning läser mer medan elever som får negativa erfarenheter läser mindre och kanske till 

och med undviker läsning. Taube et al. (2015) framhåller att läsflyt är en viktig förutsättning 

för läsutvecklingen och att det är en utmaning för lärare att motivera elever att läsa så mycket 

att de får en automatiserad läsning. Herkner (2011) menar att alla elever bör uppnå 

tillfredsställande läsflyt senast i lågstadiet då läsflyt är en av de kritiska faktorerna för att 

läsförståelse ska uppnås. Fouganthine (2012) och Kamhi och Catts (2012) lyfter vikten av 

avkodningsträning i de tidiga åren för ett ökat läsflyt. 

 

Empirin visar att såväl normerade som icke normerade test används i ett förebyggande syfte. 

Skolverkets bedömningsstöd anses vara ett användbart material för att kartlägga elevernas 

läsutveckling. Herkner (2011) och Lange och Myrberg (2006) menar att skolan ska praktisera 

ett diagnostiskt arbetssätt där man har ett samspel mellan diagnos och pedagogik. 

Kartläggningar bör användas som instrument för att ge läraren kontroll över elevernas 

läsutveckling samt för planering av undervisningen. På detta sätt kan undervisningen anpassas 

efter elevernas behov. Även Elwér (2014) förespråkar kontinuerlig bedömning av elevers 

läsförståelse. Detta bör göras genom bedömning i klassrummet i kombination med 

standardiserade test. Hon menar att systematiska bedömningar medför att färre elever hamnar 

i lässvårigheter. Fouganthine (2012) efterlyser testmaterial och bedömningsinstrument 

kopplade till läsutveckling samt riktlinjer för pedagogiska insatser.  

 

I vår studie framkommer att informanterna anser att övergången och samarbetet mellan 

förskoleklass och skola är viktiga delar i det förebyggande arbetet. Dock ses detta som ett 

utvecklingsarbete. Sandberg (2012) anser att bristfällig samverkan, och avsaknad av 

gemensamma mötesplatser, mellan förskoleklass och årskurs 1 kan ha negativ påverkan på 

elevers lärande. Hon belyser att vikten av att ha en sammanhållen plan beträffande elevernas 

läsutveckling. 
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Informanteras utbildning beträffande läsundervisning skiljer sig markant åt. De som har 

lågstadielärarutbildning anser att de fått en gedigen utbildning gällande läsinlärning och 

läsundervisning. Alatalo (2011) påtalar att de som fått mest kunskap om läsinlärning är lärare 

med den gamla lågstadielärarutbildningen och menar att goda teoretiska kunskaper är en 

förutsättning för att kunna bedriva läsundervisning av god kvalitet. Informanterna påtalar att 

erfarenhet är en viktig del av lärarens kompetens. Lärarens kompetens, både erfarenhet och 

teoretisk kunskap, är av största vikt för elevers läsutveckling, särskilt för elever som riskerar 

möta hinder i sin läsutveckling. (Herkner, 2011; Johansson et al., 2015; Lange & Myrberg, 

2006; Snow & Juel, 2007). Tjernberg (2013) lyfter lärarens kunskap och kompetens som den 

enskilt viktigaste faktorn för elevers skolframgångar. Statens offentliga utredning (SOU 

2016:59) drar slutsatsen att en god undervisning är den viktigaste insatsen för att alla barn ska 

få de kunskaper som behövs för att utveckla goda läskunskaper och den bästa åtgärden för att 

förebygga lässvårigheter. 

 

Identifiering 
Något som framkommer är att rutinerna för att identifiera elever som riskerar att inte nå 

målen i läsning varierar. Tester och screeningar används men elever identifieras även 

genom att klasslärare själva uppmärksammar elever i det vardagliga arbetet. 

Överlämningen mellan förskoleklass och årskurs 1 lyfts som en betydelsefull del av 

dessa rutiner, dessa rutiner ses som ett utvecklingsområde. Enligt EU High Level Group 

of Experts on Literacy (2012) rekommenderas standardiserade test av barns 

läsfärdigheter redan i förskolan och de första skolåren i syfte att tidigt möta elevernas 

individuella behov. Statens offentliga utredning (SOU 2016:59) lyfter fram vikten av 

tidig identifiering av elever som kan vara i behov av stöd, detta påtalas som särskilt 

viktigt när det gäller elevers läsförmåga. Flera forskare är ense om att standardiserade, 

normerade test behövs som ett komplement till lärarnas egna bedömningar för att tidigt 

identifiera elever som riskerar möta hinder i sin läsutveckling. (Elwér,2014; 

Fouganthine, 2012; Lange & Myrberg, 2006; Levlin, 2014; Herkner, 2011). Tjernberg 

(2013) varnar för att invänta så kallad läsmognad och menar att uteblivna insatser kan 

ge negativa konsekvenser för elevens självkänsla. Lärarna i studien förespråkar 

användningen av kvantitativa och kvalitativa test dels för att identifiera elever som 

riskerar möta hinder i sin läsutveckling och dels för att mer specifikt kunna se vari 

svårigheterna ligger och vilka åtgärder som ska sättas in. Lange och Myrberg (2006) 
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menar att testresultat måste användas i en pedagogisk process för att säkerställa att 

adekvata åtgärder sätts in. 

 

Flera av informanterna lyfter nationella proven i årskurs 3 i samband med identifiering 

av elever som riskerar möta hinder i sin läsutveckling. De belyser dock dilemman med 

proven och påtalar att nivån för godtagbara kunskaper är alltför låg när det gäller läsflyt 

och att det krävs hög kompetens hos läraren för att göra en helhetsbedömning av 

elevens kunskaper. Herkners (2011) studie visar att nationella proven inte är tillförlitligt 

i syfte att identifiera elever i behov av stöd i sin läsutveckling. Även Herkner et al. 

(2014) belyser att det finns risker med att förlita sig på de nationella proven som 

instrument för att identifiera elever i behov av stöd då vissa svårigheter kan förbises. 

Även Levlin (2014) ser svårigheter i att använda de nationella proven som 

bedömningsinstrument för att identifiera elever i svårigheter. Hon menar att det är ett 

stort problem att de nationella proven är kriterierelaterade, i stället för normrelaterade, 

då dilemmat med kriterierelaterade prov är att det är alltför osäkert att kriterierna ligger 

på rätt nivå. 

 

Åtgärder/insatser 
Empirin visar att insatser som görs bedrivs intensivt och under begränsade perioder. Tidiga 

insatser förespråkas, ofta genom en-till-en undervisning. Flera forskare belyser att intensiv, 

strukturerad en-till-en undervisning har positiva effekter för elever i lässvårigheter (Fälth, 

2013; Lange & Myrberg, 2006; Torgesen, 2007; Wolff, 2011). Fouganthine (2012) belyser att 

det är viktigt att kompensera för lässvårigheter tidigt i skolan för att förhindra en bristande 

motivation, detta tas även upp av Taube (2013) och Herkner (2011). Taube (2013) betonar 

vikten av tidiga insatser och menar att den första tiden i skolan är mycket betydelsefull för hur 

den fortsatta läsinlärningen ska utveckla sig. Elever som känner att de lyckas har en relativt 

god prognos för sin fortsatta läsutveckling. Tyvärr gäller ofta samma saker för elever som 

upplever misslyckanden i sin läsinlärning. Dessa misslyckanden leder ofta till negativ 

självbild och låg motivation vilket kan få konsekvensen att eleven får dras med lässvårigheter 

under hela skoltiden. Taube uttrycker läsning i formen L = A x F x M där läsning (L) ses som 

produkten av avkodning (A), förståelse (F) och motivation (M). 

 

Ett annat perspektiv på en-till-en undervisning är att man bör arbeta inkluderande i årskurs 1. 

Detta perspektiv framträder genom att informanterna berättar att de ogärna vill lyfta ur elever 
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ur klassrumssituationen för tidigt, ett inkluderande arbetssätt i årskurs 1 förespråkas. 

Albinsson et al. (2016) och Takala, Pirttimaa och Törmänen (2009) lyfter fram Finland som 

ett gott exempel, där det allmänna specialpedagogiska stödet fungerar inkluderande och 

kommer alla elever till del i de tidiga åren. 

 

Informanterna i vår studie använder sig av olika metoder och material, de påtalar betydelsen 

av att individanpassa materialet efter elevernas specifika behov för att säkerställa att 

insatserna har rätt fokus. Olika material används beroende på vad som behöver tränas. Spear-

Swerling (2016) belyser att det är av största vikt att ta reda på de underliggande orsakerna 

som ligger till grund för läsproblematiken för att sätta in rätt åtgärder. Taube (2013) menar att 

undervisningens krav måste överensstämma med elevens kognitiva och språkliga kapacitet för 

att inte påverka elevens inlärning negativt och i förlängningen elevens självbild. Takala och 

Ahl (2014) framhåller att åtgärder behöver ett individuellt och ett övergripande perspektiv och 

som de uttrycker det: Det går inte bara att se trädet i skogen och inte heller bara skogen för att 

nå framgång, det behövs en helhet. 

 

Avslutande reflektion och vidare forskning 
I denna studie har vi fått ta del av några lärares erfarenheter kring hur man arbetar för att nå 

god måluppfyllelse i läsning. Vi har fått lyssna till intressanta beskrivningar av hur deras 

arbete kan gestalta sig. Genom lärarnas berättelser har vi fått utökade kunskaper och en 

fördjupad förståelse av lärares arbete med att förebygga och undanröja hinder för elevers 

läsutveckling i de tidiga åren. Vi har sett att lärarna bedriver ett omfattande och varierande 

arbete för att eleverna ska uppnå målen i läsning i årskurs 3. En slutsats som vi dock kan dra 

är att rutinerna för identifiering av och åtgärder för elever i behov av stöd i sin läsutveckling 

varierar. I vissa fall finns det tydliga rutiner nedskrivna i handlingsplaner medan det i andra 

fall är lärarnas professionalitet som ligger till grund för arbetet. Vi undrar om en nedskriven 

handlingsplan kan vara ett stöd för lärarna i deras arbete. Vilken betydelse kan en sådan plan 

ha för elevernas kunskapsutveckling och för en likvärdig skola för alla elever? 

 

Senare års forskning pekar på vikten av förebyggande arbete och tidig identifiering av de 

elever som kan vara i behov av stöd i sin läsutveckling. Genom tidiga insatser kan man ge 

dessa elever optimala förutsättningar för deras läsutveckling och fortsatta skolgång. I detta 

sammanhang framträder samarbetet mellan förskoleklass och årskurs 1 som en viktig del. 

Skolverkets införande av bedömningsstödet i svenska i kombination med de nya 
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kunskapskraven i läsning för årskurs 1 ser vi dels som en markering från Skolverket, att fokus 

bör ligga på de tidiga åren, och som ett redskap för skolorna i deras förebyggande arbete. I vår 

studie kunde vi se att detta synsätt även delas av våra informanter. Vi delar också detta synsätt 

och ser fram emot att ta del av vilka effekterna blir på lång sikt för elevers läsutveckling och 

fortsatta skolgång.  

 

Forskning visar också att tidiga insatser krävs för elever som riskerar möta hinder i sin 

läsutveckling, dessa insatser ska vara intensiva för att ge bäst effekt. Den slutsats vi kan dra 

utifrån vår studie är att de lärare vi talat med instämmer i detta. Dock undrar vi, utifrån våra 

egna erfarenheter, om skolan i dagsläget har den kompetens som krävs och en organisation 

som klarar av att tillgodose detta. 

 

Bedömningsstödet i svenska anses vara användbart, det skulle vara intressant att få följa upp 

vilket resultat skolornas arbete med materialet ger. Vi undrar också över vad som händer när 

bedömningsstödet genomförts, hur sker analys- och insatsarbetet? Det blir intressant att ta del 

av de utvärderingar som, förhoppningsvis, kommer att göras. Detta skulle kunna vara ett 

ämne för vidare forskning.  

 

Ett annat ämne som intresserar oss, och som också kan beforskas vidare, är hur tillgången till 

specialpedagogisk kompetens ser ut på skolorna och hur den organiseras för att kunna ge 

eleverna de bästa förutsättningarna för lärande. I detta sammanhang vore en jämförelse mellan 

Sverige och Finland intressant eftersom Finland lägger större delen av sin specialundervisning 

i de yngre åren. 

 

Vi tycker oss genom detta arbete ha fått ökade kunskaper om vad forskningen säger om hur 

arbete med barns läsutveckling bör bedrivas och en fördjupad förståelse av lärares arbete med 

läsinlärning och elevers läsutveckling. Vi har också fått nya kunskaper om hur vi kan arbeta i 

våra nya yrkesroller som speciallärare. Skolan är en komplex organisation, förändringar tar tid 

och det krävs resurser för att genomföra förändringar och vi hoppas att vår studie kan vara ett 

bidrag till detta förändringsarbete och vi ser fram emot att vara en del av det. 

 

Avslutningsvis i detta arbete vill vi återkoppla till vår inledning. Förmågan att kunna läsa har 

stor påverkan på elevers skolframgång och krävs för att vara delaktig i dagens samhälle. Vi 

var intresserade av att ta reda på vilka faktorer som bidrar till en positiv läsutveckling redan i 
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tidig ålder. Vi ville få en förståelse för hur skolornas förebyggande arbete ser ut och vilka 

insatser som görs. Genom vår studie anser vi oss ha fått en fördjupad förståelse av lärares 

perspektiv på läsundervisning samt insatser som görs för att alla elever ska nå måluppfyllelse 

i läsning i årskurs 3. 
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Bilaga 1 - Missivbrev 
 

 

 

Hej!  

Vi är tre studenter som läser på speciallärarprogrammet på Mälardalens högskola i Västerås. 

Vi ska skriva en uppsats på avancerad nivå. Vi är intresserade av hur lärare arbetar för att 

förebygga och undanröja hinder för elevers läsutveckling i de tidiga åren. Därför skulle vi 

vilja intervjua dig som arbetar som förskollärare, lärare eller speciallärare i F-3. 

Intervjun kommer att spelas in och beräknas pågå omkring 45-60 minuter. Vi kommer att 

följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Deltagandet frivilligt och du kan när som 

helst avbryta ditt deltagande om du så vill. Alla uppgifter kommer att behandlas och förvaras 

så att inga obehöriga kan ta del av dem. Resultatet kommer endast att användas i vår uppsats.  

Om du har funderingar eller frågor runt detta är du välkommen att höra av dig.  

Tack på förhand! 

Maria Croon  maria.croon@edu.ovanaker.se 073-033 82 90 

Mimmi Ivarsson mimmi.ivarsson@edu.ovanaker.se 070-685 35 67 

Gunnel Skoglund Persson gunnel.skoglund.persson@bollnas.se 070-284 71 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare:  

Gunilla Sandberg  

Docent i specialpedagogik 

Universitetslektor i specialpedagogik 

Akademin för utbildning, Kultur och kommunikation – UKK 

Mälardalens högskola, Box 883, 721 23 Västerås 

Tel: 021-10 73 43 

gunilla.sandberg@mdh.se 

 

 

mailto:maria.croon@edu.ovanaker.se
mailto:mimmi.ivarsson@edu.ovanaker.se
mailto:gunnel.skoglund.persson@bollnas.se
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
 

 

Inledande frågor 

 

 Berätta om din utbildning. 

 

  Hur länge har du arbetat som 

förskollärare/lärare/speciallärare/specialpedagog?  

 

 Beskriv dina arbetsuppgifter. 

 

 

Förebyggande arbete 

 

 Beskriv hur ni arbetar för att eleverna ska nå 

kunskapskraven i läsning. 

 

- vilka kompetenser finns i gruppen 

- undervisning, metoder 

- vad görs i olika årskurser 

- screening, kartläggning 

- övergång F-1 

 

 

Identifiering av elever 

som riskerar hamna i 

lässvårigheter 

 

 Berätta om ert arbete för att identifiera elever som 

riskerar att inte nå målen i läsning i åk 3? 

 

- screeningplan 

- handlingsplan 

- rutiner 

- uppföljning/analys av resultat.( Grupp/Individ) 

 

 

Åtgärder/insatser för 

elever som riskerar att 

inte nå målen i läsning 

i åk 3. 

 

 Beskriv åtgärder och insatser som görs för elever som 

riskerar att inte nå målen i läsning. 

 

- vad gör klasslärare 

- speciallärare/specialpedagog 

- resurser 

- uppföljning av insatser 

- vad tror du skulle behövas? 

 

 Kan du berätta om något exempel på framgångsrika 

insatser? 

 

- elever 

- metoder  
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Bilaga 3 – Lista över material 
ABC klubben, I. Felth Sjölund, P. Hed Andersson, M. Rydkvist, M. Wernblad, Natur & 

Kultur 

 

Bornholmsmodellen - en väg till skriftspråket, Ingrid Häggström, Logistikteamet 

 

BRAVKOD, Bodil Jönsson, JL Utbildning 

 

Bågen, Irene Hedlund, Caroline Rodhe Wallström, Alfamax AB 

 

DLS, Birgitta Järpsten och Karin Taube, Hogrefe psykologiförlaget 

 

En läsande klass, Martin Widmark, www.enlasandeklass.se 

 

Fonolek, Ingegärd Hemmingsson, Läspedagogiskt centrum Östersund 

 

H4 test, Rikard Lindahl 

 

IL-Basis, Jörgen Frost, Jörgen Christian Nielsen, Hogrefe psykologiförlaget 

 

ITPA-3 llinois Test of Psycholinguistic Abilities, Donald D Hammill, Nancy Mather, Rhia 

Roberts, svenska varianten av Bengt Holmgren, Hogrefe psykologiförlaget 

 

Lexia/Provia, Olle Gunnilstam, Matti Mårtens, Sanoma Utbildning  

 

Lilla duvan, Ulrika Wolff, Hogrefe psykologiförlaget 

 

Läsettan, Maj-Gun Johansson, Natur och Kultur 

 

Läsinlärning i 7 steg, Maj J Örtendal, Liber 

 

Läskedjor 2, Christer Jakobson, Hogrefe psykologiförlaget  

 

Lässtandarder, Per Måhl, Sanoma Utbildning 

 

Nya språket lyfter, Skolverket, www.skolverket.se 

 

Pilen, Caroline Rodhe Wallström, Gunilla Hedin, Maria Wallström, Alfamax AB 

 

TIL, Tidig Intensiv Lästräning, Monica Dahlin, TIL Pedagogik  

 

Trulle - Lärarbok, Anne-Marie Bryntse, Anita Palmkvist, Gleerups 

 

Trädet, Pelle Lindblå, Läs & Skrivutveckling AB/Dyslexi och Sensomotoriskt Center 

 

Wendickmodellen, Gunnel Wendick, Wendick Konsult & Utbildning AB 

 

Vilken bild är rätt? Ingvar Lundberg, Natur & Kultur 

 

Wittingmetoden, Maja Witting, Ekelunds Förlag 

http://www.enlasandeklass.se/
http://www.skolverket.se/

