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Syftet med arbetet var att få fördjupad förståelse av speciallärares erfarenheter av 

specialpedagogiskt arbete för att tidigt förebygga och möta hinder i elevers läsutveckling. Vi 

ville undersöka speciallärares arbete med att främja god läsutveckling i skolans tidigare år. 

Frågeställningarna som vi valde att utgå ifrån handlar om hur speciallärare beskriver sitt arbete 

med att tidigt förebygga och möta hinder i elevers läsutveckling samt vilka framgångar och 

utmaningar som framkommer i arbetet med tidiga insatser för att främja god läsutveckling i 

skolans verksamhet. Detta undersökte vi genom en kvalitativ intervjustudie. Som 

datainsamlingsmetod använde vi oss av intervjuer av tolv speciallärare kring deras erfarenheter 

och arbetssätt med tidiga insatser och förebyggande arbete i skolans tidigare år. Resultatet visade 

att alla speciallärare i studien ansåg att det var mycket viktigt att tidigt upptäcka elever som 

riskerar att misslyckas med den inledande läsinlärningen. Flera av speciallärarna nämnde också 

att de arbetade enskilt med elever i intensiva perioder redan i början av år 1. Speciallärarna 

redogjorde för olika utmaningar i speciallärarrollen, där tiden och otillräckligheten var de största 

utmaningarna. Framgångsfaktorerna enligt speciallärarna var att ge eleverna tidigt stöd, att arbeta 

i intensiva perioder, ha ett bra samarbete med hemmet och klassläraren samt att lärare och 

speciallärare har hög kompetens inom språk- och läsutveckling. 
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Inledning  
Att vara speciallärare är för oss ett spännande och lärorikt yrke. Vi träffar många barn och 

elever i skolans verksamhet men främst de som är i behov av särskilt stöd och de elever som 

inte uppnår kunskapsmålen. Det tar tid att vända en negativ läsutveckling och ändra på icke 

ändamålsenliga lässtrategier. Att kunna arbeta förebyggande med tidiga insatser innan 

lässvårigheterna får fäste i elevernas självuppfattning visar forskning skulle gynna många 

barn och elever och inte minst skolans verksamhet i sin helhet. Om speciallärarkompetensen 

sätts in redan i de lägre åldrarna med tidiga insatser i årskurs 1, tror vi att fler barn och elever 

skulle få möjlighet att lyckas med sin läsinlärning och utveckla en positiv attityd till läsning.  

 

Enligt regeringskansliet (2017) är tidiga insatser inom skolans verksamhet viktiga. I dagens 

skola bör tidiga och väl utformade insatser sättas in för att skapa en stabil grund för framtiden 

och för att varje enskild elev ska uppnå kunskapsmålen i skolan.  

 

Vi vill fördjupa oss i speciallärarens roll med fokus på förebyggande arbete och tidiga insatser 

i årskurs 1. Syftet med det självständiga arbetet är att få fördjupad kunskap om hur man som 

speciallärare kan förebygga att barn och elever hamnar i lässvårigheter. Vi vill dessutom 

belysa några speciallärares perspektiv på framgångsfaktorer och utmaningar i arbetet med 

tidiga insatser för att främja god läsutveckling.  

Bakgrund  
Att lära sig läsa är ett stort steg i en människas liv. Språket är en mycket viktig del i 

människans utveckling där läsning är grundläggande för att vara delaktig i dagens samhälle. 

Kraven på människors läsförmåga har ökat successivt i takt med dagens samhällsutveckling. 

Idag är det ytterst få arbeten som inte kräver någon form av läsning. Alla elever inom skolans 

verksamhet ska få den stimulans och ledning de behöver utifrån sina förutsättningar och 

behov för att utvecklas så långt som möjligt. Undervisningen i skolan kan därmed inte 

utformas lika för alla elever. Att kunna läsa ligger till grund för i stort sett all 

kunskapsinhämtning inom skolans verksamhet och därmed är denna process en oerhört viktig 

del i elevers utveckling. Eftersom språket utvecklas i ett tidigt skede hos många barn är det 

viktigt att förebygga och ge den stimulans och uppmuntran som krävs för att barn och elever 

ska utvecklas och befästa kunskaper och färdigheter i läsutvecklingen så tidigt som möjligt 

(Fouganthine, 2012).       
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Många barn knäcker läskoden på egen hand genom sina nyfikna frågor på bokstäver och ord, 

medan andra barn behöver mer hjälp och stöttning för att komma underfund med hur språket 

är uppbyggt och fungerar. Idag är forskarna överens om att det inte finns någon enskild 

läsinlärningsmetod som är universellt rätt för alla elever. Samtidigt finns det forskning som 

visar på konsensus, då det gäller vilka kompetenser barn och elever behöver utveckla för att 

knäcka läskoden. Hit hör bland annat fonemisk medvetenhet, som handlar om förståelsen om 

hur språkljud och bokstäver hänger ihop. En annan kompetens som barn och elever behöver 

utveckla är bokstavskännedom och syntaktisk förmåga, vilket handlar om förmågan att kunna 

sätta ihop meningar i talspråkliga sammanhang. Forskare inom läsning och läsinlärning är 

även överens om att nybörjarundervisningen inom läsinlärningen bör vara strukturerad, 

genomtänkt samt innehålla ”phonics” där eleverna utvecklar förmågan att förstå sambandet 

mellan språkljud och bokstav. Dessutom behöver det finnas goda systematiska 

kartläggningsrutiner och en god bedömarkompetens för att tidigt upptäcka de elever som 

riskerar att hamna i lässvårigheter. I det arbetet är specialläraren en nyckelperson med sin 

spetskompetens (Hagtvet, Frost & Refsahl, 2016; Scanlon, Gelzheiser, Vellutino, 

Schatschneider & Sweeney, 2008).  

 

För att erhålla en speciallärarexamen ska studenten enligt examensordningen (SFS 2011:186) 

bland annat visa förmåga att kritiskt och självständigt analysera och medverka i ett 

förebyggande arbete och bidra till att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. 

Speciallärare med specialisering språk-, skriv- och läsutveckling ska kritiskt granska och 

tillämpa metoder för att bedöma barns och elevers utveckling och vara en kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare i frågor som rör barns och elevers språk-, skriv- och 

läsutveckling. 

Skolans uppdrag och styrdokument  
Skollagen tydliggör skolans ansvarstagande för anpassningar av verksamheten utifrån elevers 

förutsättningar, olikheter och behov. I skollagen (SFS 2010;800, 3 kap., 3§) framgår att alla 

barn och elever ska utifrån sina egna förutsättningar få den ledning och stimulans som de 

behöver i sitt lärande för att kunna utvecklas så långt som möjligt i enlighet med 

utbildningens mål. 

 

I läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2011) poängteras att identitetsutvecklingen är nära 

förknippad med språket och lärandet. Varje elev ska därför få många tillfällen att samtala, 

skriva och läsa för att kommunicera och utveckla en tilltro till sin egen förmåga. 
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I skolverkets allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 

åtgärdsprogram (Skolverket, 2014) betonas det att de elever som behöver mer stöd utöver den 

ledning och stimulans som ges i den ordinarie undervisningen, ska ges adekvat och tidigt stöd 

för att kunna utvecklas mot läroplanens kunskapsmål. Skolverket (2014) beskriver två olika 

former av stödinsatser: extra anpassningar och särskilt stöd. Extra anpassningar är stödinsatser 

av mindre omfattande karaktär som oftast är möjlig att genomföra inom den ordinarie 

undervisningen. Särskilt stöd är en stödinsats som är mer omfattande och oftast mer varaktig.  

Läsutveckling 
Redan i mammas mage startar barnets språkutveckling. Barnet i mammans mage bekantar sig 

med olika ljud och röster och börjar redan som nyfödd att kommunicera med sin omgivning 

via kroppsrörelser, mimik och joller. Barnet utvecklar förmågan att förstå och att själv 

uttrycka sig i möte och tillsammans med andra människor. Språket brukar delas in i tre 

områden; form, innehåll och användning, där varje del är lika viktig i språkutvecklingen. Det 

första området handlar om fonologi och grammatik, det vill säga språkets form. Här vet man 

hur ord uttalas och böjs samt hur man sätter ihop längre meningar. Så småningom utvecklar 

barnet sin språkliga medvetenhet. Några exempel på språklig medvetenhet kan vara att barnet 

upptäcker att ord kan rimma, att ord kan vara olika långa eller innehålla vissa språkljud. Det 

andra området som handlar om innehåll omfattar språkets semantik, det vill säga de ord och 

meningar man kan och förstår. Det tredje området handlar om språkets användning, 

pragmatiken, förmågan att kunna kommunicera och samspela med andra människor. Här 

handlar det även om kroppsspråket, ögonkontakten och det talade och skrivna språket. Alla 

dessa delar är viktiga för språkutvecklingen, språket fortsätter att utvecklas inom alla områden 

hela livet (Eriksson, Habbe, Walther & Westlund, 2015). 

 

Barn lär sig att läsa på olika sätt. Ofta börjar läsinlärningen långt innan barnet får formell 

undervisning i skolan. Det är också ett faktum att barn växer upp i olika litterära miljöer och 

hur mycket de exponeras för litteratur påverkar dem. De barn som kommer från språkligt 

stimulerande miljöer har stora språkliga fördelar. De har troligtvis utvecklat ett varierat 

ordförråd och vissa gånger kan de även avkoda några ord redan när de börjar skolan. En 

positiv attityd och en motivation att vilja lära sig läsa spelar en viktig roll för hur mycket barn 

lär sig om skriftspråket (Kamhi & Catts, 2014).  
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Ett avgörande steg i ett barns läsutveckling är förmågan att på ett avsiktligt sätt kunna 

uppmärksamma språkets ljudmässiga sida, så kallad fonologisk medvetenhet. Det inbegriper 

exempelvis förmågor som att kunna identifiera initialt ljud i ord, känna igen rimord, förstå 

kopplingen mellan bokstavstecken (grafem) och bokstavsljud (fonem) och kunna dela upp ett 

ord i olika språkljud (fonemsegmentering). Barnet behöver kunna bortse från språkets 

innehåll och mening och i stället kunna rikta sin uppmärksamhet till språkets formsida 

(Sundberg, 2016).  
 

Med hjälp av olika slags stadier har man försökt att beskriva vad som händer när barn lär sig 

att läsa. I det logografiska stadiet kan barnet känna igen ordbilder visuellt. De associerar inte 

bokstäverna till olika ljud. Däremot i det alfabetiska stadiet har barnet ”knäckt koden” och 

förstår att varje bokstav (grafem) kan kopplas till ett ljud (fonem). Barnet kan nu fonologiskt 

avkoda bokstäver och ord. Det är ett viktigt steg i läsutvecklingen. För att få en mer 

automatiserad läsning och en läsning som inte är så mödosam måste barnet ta sig vidare till 

ortografisk läsning som kännetecknas av att barnet känner igen bokstavssekvenser och 

stavningsmönster, det vill säga känner igen ord utan att fonologiskt avkoda (Kamhi & Catts, 

2014).  

 

I dual-route-teorin beskrivs två olika vägar för ordigenkänning nämligen den direkta och 

indirekta vägen. Gemensamt för dessa vägar att läsprocessen börjar med att ordet analyseras 

visuellt då bokstavsstrukturen inom ordet identifieras, därefter skiljs de båda vägarna åt. Via 

den direkta vägen så kallad ortografisk läsning känns ordet igen och finns representerat i det 

mentala lexikonet. Om ordet är främmande och inte finns i det mentala lexikonet måste den 

indirekta vägen så kallad fonologisk läsning användas. Det fonologiska korttidsminnet 

belastas och avkodningen blir mödosam (Fouganthine, 2012). 

   

En del forskare anser att stadieteorier gällande läsinlärning förenklar utvecklingen och att 

viktiga individuella skillnader inte uppmärksammas. Ett alternativ till dessa teorier är ”The 

self-teaching hypothesis” som innebär att den fonologiska avkodningen kan fungera som ett 

självlärande och allt eftersom leda till en säker och snabb ordigenkänning. Då barnet märker 

att det är tidskrävande och mödosamt att avkoda på fonemnivå kommer det i stället att 

utnyttja större fonologiska enheter att avkoda (Fouganthine, 2012).   
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Läsundervisning i år 1 
Läsning är en komplex process där flera faktorer samverkar. Gough och Tunmer (1986) 

utformade den teoretiska modellen The Simple View Of Reading för att definiera hur läsning 

uppstår. Utifrån denna modell definieras läsning som en produkt av två grundläggande 

färdigheter; avkodning och språkförståelse (Läsning = avkodning x språkförståelse). Båda 

dessa faktorer måste ingå för att läsningen ska fungera ändamålsenligt. Avkodning avser den 

tekniska sidan av läsning, att koda om rader av bokstäver till ord. Språkförståelse innefattar en 

lingvistisk förståelse på ord-, menings- och pragmatisk nivå.  

 

Tjernberg (2013) betonar vikten av att man i den tidiga läsinlärningen har en balanserad 

undervisning och kombinerar det systematiska arbetet med språkljuden (phonics) med läsning 

i meningsfulla sammanhang. I det språkstimulerande arbetet samverkar de språkliga 

funktionerna samtala, läsa och skriva. Vidare nämner Tjernberg betydelsen av att eleverna får 

samarbeta och reflektera under läsprocessen och att sådana diskussioner leder till att eleverna 

utvecklar sitt metaspråk. Grundläggande för allt lärande är att läraren skapar en trygg 

klassrumsmiljö där varje elev känner sig sedd och hörd.  

 

Den fonemiska medvetenheten är en viktig faktor i läsinlärningen och kan förutsäga hur den 

fortsatta läsutvecklingen kommer att bli. Övningar som går ut på att dela upp (segmentera) 

ord i olika språkljud och sätta samman olika språkljud till ord (syntes) tillsammans med 

bokstavskunskap (grafem-fonem-kopplingen) är viktiga i den tidiga läsinlärningen. Barn med 

tal- eller språkförseningar är ofta senare i sin utveckling av fonemisk medvetenhet än 

jämnåriga kamrater och behöver därför en explicit och strukturerad undervisning för att bli 

fonemiskt medvetna. Lärare som undervisar explicit och strukturerat med 

avkodningsfokuserad läsinlärning (phonics) får bättre resultat när det gäller elevers 

läsförmåga jämfört med lärare som använder helordsmetoden (whole language) (Otaiba, 

Kosanovich & Torgesen, 2014).  

 

Läsinlärning som ensidigt baseras på helordsmetoden kan förstärka en läsutveckling som 

förblir logografisk och därmed riskera att eleverna gissningsläser. Det är viktigt att eleverna 

får funktionell bokstavskunskap, det vill säga att eleverna får möta bokstäverna som 

byggstenar i språk, annars finns risken att de endast lär sig bokstäverna utantill. Genom att i 

stället laborera systematiskt med olika språkljud muntligt i kombination med exempelvis 

bokstavsbrickor får eleverna en upplevelse av hur talspråk och skriftspråk samverkar med 
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varandra. Ordskrivning där eleverna uppmanas att skriva ord som börjar på en aktuell bokstav 

bidrar till ett upptäckarskrivande som gynnar fonem-grafem-kopplingen. Det är viktigt att 

bokstavsarbetet är undersökande och lustfyllt (Hagtvet et al., 2016).  

 

Elevers parskrivande på dator kan skapa en nyfikenhet om språket hos eleverna och samtidigt 

öka den fonemiska medvetenheten. Datorn är ett verktyg och med hjälp av talsyntes kan 

eleverna träna fonemanalys och fonem-grafem-kopplingen. Parskrivandet behöver 

kompletteras med individuellt skrivande och läraren behöver ha kunskap om var eleverna 

befinner sig i sin läsutveckling för att kunna individanpassa undervisningen (Peterson, 2016).  

  

Genom att läraren läser högt för eleverna och samtalar om textens innehåll och form får 

eleverna ta del av ett mer utvecklat språk än det som de ofta möter i läseböcker. Barn lär sig 

nya ord bäst genom att lära dem i ett sammanhang och koppla de nya orden till sin 

förförståelse (Ivarsson, 2016). Att förstå en text är grundläggande för att eleverna ska bli 

självständiga läsare. Tidigare antog man att om eleverna kunde avkoda text så var 

läsförståelse en automatisk följd, men så är inte fallet (Westby, 2014). Liberg (2016) menar 

att för att stödja eleverna i utvecklandet av ändamålsenliga läsförståelsestrategier behöver vi i 

undervisningen ge eleverna lästekniker som eleverna sedan kan omvandla till sina egna 

strategier. Läraren kan då vara förebild genom att ställa frågor på texter, sammanfatta och 

förutsäga.  

 

Fischbein (2014) problematiserar det faktum att det inte är helt ovanligt att lärare som 

undervisar i de yngre åldrarna inte har kunskaper i att kunna identifiera var eleverna befinner 

sig i sin läsutveckling och inte heller kunskaper i vilka åtgärder som ska sättas in för elever 

som befinner sig i riskzonen för lässvårigheter. En annan svårighet som Fischbein 

problematiserar är vårt svenska skolsystem med en förskoleklass. Det innebär att barnen byter 

lärare från förskolan till förskoleklass och därefter till årskurs 1. Dessa övergångar är kritiska 

då det speciellt i förskoleklassen är viktigt att följa läsutvecklingen och upptäcka avvikelser 

föra att kunna sätta in lämpliga åtgärder.  

Läsning och självbild 
Stanovich (1986) beskriver Matteuseffektens betydelse för en framgångsrik läsutveckling. De 

barn som har ett rikt ordförråd, är fonologiskt medvetna och lyckas i den första läsinlärningen 

tenderar att läsa mer och utvecklar på så vis avkodningsförmågan och ordförrådet ytterligare, 

medan de barn som får svårigheter i läsinlärningen tenderar att undvika att läsa och får på så 
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vis mindre läserfarenhet vilket gör att de hamnar i en negativ spiral som dessutom kan 

påverka deras självbild negativt. Skillnaden i lästräningsmängd mellan dessa grupper av 

elever kan därmed bli stor. Fouganthine (2012) betonar att den första läsundervisningen är 

mycket viktig och har en avgörande betydelse för dessa elever. Lärarna behöver, dels 

kunskaper i att upptäcka dessa elever och vilka åtgärder som kan vara lämpliga, dels tillgång 

till de resurser som behövs för att kunna sätta in åtgärderna.  

 

Taube (2009) belyser vikten av att eleven upplever en inre kontroll när det ska lära sig att 

läsa. När kraven är rätt anpassade efter barnets förmåga och då övningstillfällena upplevs som 

framgångsrika tycker eleven att den har inre kontroll och kan då möta ökade krav successivt 

utan oro. Då eleven trots ansträngningar inte upplever förbättringar kan det i stället resultera i 

en inlärd hjälplöshet vilket ofta leder till en passivitet och sänkt motivation. För att skydda sin 

självbild undviker eleven att läsa och ger ofta upp alltför lätt. 

 

Taube (2009) och Hagtvet et al. (2016) menar att det är av största vikt att elever som är i 

lässvårigheter får professionell hjälp med sin läsning, men att det är minst lika viktigt att 

dessa elever får hjälp med att bygga upp en positivare bild av sin förmåga. Lärare behöver ha 

förståelse för hur självbild, motivation och lässvårigheter samverkar. Det är också av största 

vikt att lärare och föräldrar har positiva förväntningar på eleven och skapar många lustfyllda 

övningstillfällen. 

Specialpedagogik och speciallärarrollen  
Inom skolans verksamhet anses specialpedagogik vara en pedagogik som erbjuds till elever i 

behov av särskilt stöd. Specialpedagogiska åtgärder ska sättas in när den ordinära 

pedagogiken inte är tillräcklig för att eleven ska utvecklas och nå skolans kunskapskrav. 

Specialpedagogiska åtgärder kan variera och vara allt från att elever får ett särskilt stöd i eller 

i nära anslutning till den ordinarie verksamhet eller särskilda undervisningsgrupper, särskola, 

träningsskola eller specialskola. Det särskilda stödet kan i sin tur också handla om att lärare, 

undervisning och situationen i klassrummet förändras för att på bästa sätt anpassas efter 

elevens förutsättningar och behov. Begreppet specialpedagogik anses vara ett svårdefinierat 

och tvärvetenskapligt begrepp. Många forskare är överens om att specialpedagogiken handlar 

om en undervisning och socialisation med elever i behov av särskilt stöd (Ahlberg, 2013).  

 

Arbetet som speciallärare kan variera stort mellan olika skolor och kommuner. 

Arbetsuppgifterna och åtagandena kan vara skilda på många sätt men speciallärarens 
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huvuduppdrag är oftast alltid densamma, att undervisa barn och elever i behov av särskilt 

stöd. Takala och Ahl (2014) menar att speciallärare i Sverige oftast arbetar med barn och 

elever som redan fått svårigheter men att de även lägger stor vikt i att ge konsultation till 

kollegor och föräldrar. Finlands speciallärare arbetar på liknade sätt men utgår mestadels från 

enskilt intensivarbete i eget resursrum. I Finland är speciallärarens rådgivande roll betydligt 

mindre än i Sverige och i de finska skolorna spenderar specialläraren mer tid med eleverna. 

Det finns en hel del likheter mellan speciallärarens och specialpedagogens arbetsuppgifter 

inom skolans verksamhet. Inom båda yrkeskategorierna intar man rollen som utvecklare av 

särskilt stöd för elever samt bidrar med att se på stöd utifrån olika nivåer, både individ-, 

grupp- och organisationsnivå. Den traditionella uppdelningen av dessa yrken där 

specialläraren arbetar med enskild undervisning tillsammans med elever och 

specialpedagogen arbetar med ett mer övergripande perspektiv med handledning av lärare är 

inte alltid självklara roller. Det är inte ovanligt att dessa roller byter plats och där 

specialpedagoger arbetar med enskild undervisning och speciallärare som bidrar till 

organisationsutveckling (Lindqvist & Holmström Wirf, 2016). 

 

Sundqvist och Ström (2015) menar att ett tydligt och gott samarbete med klasslärare är en stor 

och viktig del i speciallärarens yrkesroll. Elever som är i behov av särskilt stöd, som arbetar 

tillsammans med speciallärare och klasslärare behöver rätt stöd och stimulans både i och 

utanför klassrummet. För att eleven ska kunna utvecklas så långt som möjligt är det av stor 

vikt att det finns ett bra samarbete mellan specialläraren och klassläraren.  Det är viktigt att 

alla strävar och arbetar åt samma mål. Läraren bidrar med sin kompetens och sin kännedom 

om elevens kunskaper och förmågor, likaså gäller det specialläraren som ser på situationen 

utifrån sin synvinkel med sin spetskompetens.  I vissa situationer har klassläraren mer 

kunskap medan i andra situationer har specialläraren mer kunskap. Det är viktigt att se på 

elevens situation ur olika perspektiv eftersom det kan finnas olika orsaker till ett problem. 

Författarna menar vidare att specialläraren inte kan vara den som alltid har den rätta lösningen 

utan här måste ett samarbete ske. Samarbetet bör inte enbart handla om råd som specialläraren 

ger klassläraren utan här krävs en djupare diskussion där utbyte av erfarenheter och en att en 

dialog sker. 

 

Som speciallärare är det viktigt att befästa och utveckla kunskaper som berör barns och 

elevers språkutveckling och känna till vilka specialpedagogiska insatser som kan användas i 

praktiken. Det handlar om att se specialpedagogiska insatser i ett brett perspektiv där individ-, 
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grupp- och organisationsnivå bildar en helhet. Som speciallärare är det viktigt att utgå från 

dessa olika perspektiv och synsätt i förebyggande och åtgärdande syfte och att inte enbart 

fokusera på en och samma utgångspunkt (Hagtvet et al., 2016). 

 

Kamhi och Catts (2012) menar att gruppnivån kan ha en stor betydelse för elevens lärande 

och utveckling och härmed är det viktigt att kartlägga och se åtgärder utifrån gruppnivån. De 

menar att två viktiga faktorer i utbildningskvalitén är lärarens kunskap men också storleken på 

klassen. Ett gott klassrumsklimat bidrar till ett bättre lärande och mindre bråk och 

störningsmoment i klassrummet och här handlar det dels om lärarens agerande och dennes 

ledarroll i klassrummet.   

 

Specialpedagogiska insatser, åtgärdande och förebyggande arbete kring organisationsnivån 

handlar dels om hur arbetet i skolans verksamhet är organiserat. Här är det viktigt att se över 

vilka kompetenser och vilka resurser som finns att tillgå på skolan och fördela resurserna på 

bäst sätt utifrån elevernas behov. Inom organisationsnivån är det viktigt att speciallärare har 

ett gott samarbete med rektorn, kuratorn, skolpsykologen och skolsköteran på skolan för att 

tillsammans kunna förebygga och möta hinder i språk-, skriv- och läsutvecklingen hos barn 

och elever. Exempel på åtgärder på organisationsnivå kan vara fysisk miljö, schemaläggning, 

kompetensutveckling, handledning samt flexibilitet. De handlar även om skolans kultur och 

arbetsformer. Varje skola har sin egen kultur med olika förhållningssätt, synsätt, värderingar 

och attityder (Hagtvet et al., 2016).  

 

Arbetet som speciallärare kan medföra en del svårigheter och utmaningar av olika slag i yrket 

och dess uppdrag, det är inte alltid en enkel uppgift. Att vara speciallärare kan ibland verka 

som en omöjlig roll där man har en uppgift i att kunna se till önskningar och behov hos elever, 

lärare, föräldrar, rektorer och skolledning. Specialläraren kan ha en viktig roll för en skola då 

det gäller att arbeta med olika processer för att få ett gemensamt förhållningssätt kring elever i 

svårigheter och där stöd bygger på att skapa trygga relationer och att ha ett tydligt ledarskap 

(Lindqvist & Holmström Wirf, 2016). 

 

Speciallärare beskriver olika utmaningar och dilemman som kan uppstå i yrket. De menar att 

den största utmaningen som speciallärare handlar om är brist på tid. Att det är svårt att få 

tillräckligt med tid för alla elever som är i behov av särskilt stöd inom språkutvecklingen. De 

anser att det är brist på tid bland annat för att kunna stödja elever, kunna dokumentera vad 
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som har hänt eller vad som har gjorts samt för att kunna samtala och konsultera med kollegor 

(Takala & Ahl, 2014). 

 

De flesta speciallärare uppfattar sin roll på liknande sätt. Det handlar om att kunna ge tydliga 

instruktioner, underlätta inlärningen, vara en extra resurs, kommunicera med föräldrar, 

samarbeta med övriga lärare och att bygga relationer. Kvalitativa skillnader visar sig dock i 

hur speciallärare beskriver sin roll. De speciallärare som når störst framgång i sitt arbete är de 

som relaterar sin roll till specialundervisningens resultat. De sätter upp mål för sina elever och 

sig själva samt strävar efter att hela tiden förbättra undervisningen. Om tid för 

övningstillfällen utgår försöker de hitta andra tider för övning. Speciallärare som i största 

välmening har ett för stort fokus på relationsskapande och att träningen ska vara lustfylld 

riskerar att kunskapsbyggandet kommer i skymundan. De mer skickliga speciallärarna 

fokuserar mer på elevernas akademiska behov och på elevernas egna ansträngningar (Urbach, 

Moore, Klingner, Galman, Haager, Brownell & Dingle, 2015). 

Tidiga insatser för att förebygga och möta hinder i barns läsutveckling 
Ström och Lahtinen (2012) beskriver Finlands satsning på tidiga intensiva insatser inom läs- 

och skrivinlärning och hur detta kan leda till ökad inkludering, då man kan förebygga 

framtida skolsvårigheter. Ungefär 30-40% av eleverna i de yngre åldrarna får 

specialundervisning inom klassens ram. Det specialpedagogiska stödet riktas då till flera 

elever och risken för att eleverna känner sig utpekade och avvikande blir mindre. Detta anses 

som en förklaring till att finska skolbarns läsförmåga hamnar i topp. 

 

Forskningen visar på konsensus gällande vikten av att tidigt identifiera de barn som riskerar 

att utveckla lässvårigheter samt att tidiga insatser är mer effektiva än senare insatser. En 

kombination av stimulans av språklig medvetenhet och att barnet får en förståelse för 

skriftspråkets kommunikativa förmåga är av central betydelse för en framgångsrik 

läsutveckling i skolan (Arnqvist, 2009; Myrberg, 2003). Partanen och Siegel (2013) menar att 

tidig upptäckt och intervention har långsiktiga effekter på elevers läsförmåga. I deras 

longitudinella studie var det 22% av barnen i förskolan (5 - 6 år) som löpte risk att hamna i 

lässvårigheter och efter att dessa barn fått genomgå en språkstimulerande intervention så 

sjönk siffran till 6% som hade lässvårigheter i sjunde klass. Barnen som riskerade att hamna i 

lässvårigheter hade låga resultat på test som mätte bokstavskännedom, fonologiskt 

processande, rapid naming (RAN), arbetsminne och språkförståelse. 
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Elever som har låga resultat på Bornholmsmodellens kartläggningsmaterial i slutet av 

förskoleklassen bör erbjudas att få ingå i en liten språkgrupp med speciallärare direkt vid 

skolstart i år 1. Dessa elever behöver extra uppmärksamhet och stöd för att knäcka läskoden. 

De behöver få arbeta mer med bokstavskännedom och språklekar för att bli fonologiskt och 

fonemiskt medvetna. Bokstäverna kan med fördel läras in genom att använda flera olika 

sinnen, exempelvis kan en spegel och ”munbilder” användas för att eleverna ska se hur 

munnen ser ut när olika språkljud artikuleras. Redan när eleverna har befäst några bokstäver 

kan övningar i att sammanljuda och segmentera ord inledas. Det är viktigt att arbeta intensivt 

med dessa barn och inte ”vänta och se” och hoppas på att den fonologiska medvetenheten ska 

mogna (Jones, 2016).  Forskningen visar att det finns samband mellan dyslexi och brister i 

fonologisk medvetenhet, RAN och bokstavskännedom (SBU, 2014). 

 

Alatalo (2016) problematiserar det faktum att det finns forskning som visat att 

nivågrupperade läsgrupper inte alltid är bra, eftersom de så kallade svaga läsarna då bara har 

svaga läsare som förebilder. Samtidigt kan det vara bra för elevernas självkänsla att få läsa 

tillsammans med andra elever som är på samma nivå för att inte behöva känna sig sämre än de 

andra.  

 

Jones (2016) hänvisar till Wittingmetodens avlyssningsskrivning. Läraren säger en 

innehållsneutral språkstruktur (nonsensord) som eleven upprepar genom att säga den högt, 

därefter tänka och bearbeta den, för att slutligen skriva den innehållsneutrala språkstrukturen. 

Nonsensord är lämpliga att använda i läs- och skrivinlärningen eftersom eleverna är tvungna 

att avkoda och kan inte gissa sig till ordet. Swärd (2008) menar att Wittingmetodens 

multisensoriska avlyssningsskrivning där eleverna skriver innehållsneutrala språkstrukturer 

gör att eleverna blir ljudsäkra. Det är en metod som stärker fonem-grafem-kopplingen. Vidare 

menar författaren att det med Wittingmetoden blir en tydlighet från starten av läsinlärningen 

eftersom man fokuserar på ljuden och säkrar dessa. I arbetet med den fria associationen 

stimuleras språkförståelsen på ett kreativt sätt då eleven ska komma på ord utifrån de 

innehållsneutrala språkstrukturerna, vilket därefter kan byggas ut till meningar. Ordskapandet 

leder till en skrivglädje hos eleverna där ords betydelse, begrepp och grammatik behandlas. I 

metoden är även elevansvar och metakognition viktigt. I Wittingmetoden övas både 

avkodning och språkförståelse, men var för sig. 
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Fälth (2013) menar att en strukturerad intensiv en-till-en-intervention som ges under en 

begränsad tidsperiod och som kombinerar fonologisk träning och läsförståelseträning är mer 

effektiv än vanlig specialundervisning som ges mer sporadiskt. Den kombinerade träningen är 

mer effektiv än respektive träning var för sig och visar sig vara effektiv både på kort och lång 

sikt. Förbättringarna gäller ordavkodning, fonologisk medvetenhet och läsförståelse. Vidare 

menar författaren att strukturerad datorbaserad läsintervention i en-till-en-undervisning kan 

vara motivationshöjande och leda till en positiv effekt på interventionen och att det är möjligt 

för elever att förbättra sin läsförmåga med intervention som inte innehåller hemuppgifter. 

Elever med dyslexi som får en strukturerad undervisning i fonem-grafem-kopplingen 

förbättrar sin fonologiska medvetenhet, läsförmåga, läshastighet, läsförståelse och stavning 

(SBU, 2014). I RAFT-studien visar Wolff (2011) att det går att förbättra läshastighet, 

stavning, läsförståelse och fonemisk medvetenhet genom en explicit och strukturerad intensiv 

en-till-en-undervisning som kombinerar fonemisk medvetenhet/avkodning, 

läsförståelsestrategier och läsflyt. De positiva effekterna av interventionen kvarstod även efter 

ett år.  

 

För att uppnå en god läsförståelse räcker det inte med enbart bättre avkodningsförmåga. Det 

behövs även insatser som främjar ordförråd, grammatisk kompetens och 

läsförståelsestrategier. Det är framförallt elever med svårigheter inom läsförståelse som 

riskerar att inte klara de nationella proven i år 3. Elever som enbart har avkodnings- och 

stavningssvårigheter tenderar att klara de nationella proven bättre (Levlin, 2014).  

 

Det tar tid att vända en negativ läsutveckling och att ändra på icke ändamålsenliga 

lässtrategier. Hagtvet et al. (2016) belyser det faktum att det behövs goda systematiska 

kartläggningsrutiner och en professionell bedömarkompetens för att fånga upp elever som 

riskerar att få svårigheter i sin läsutveckling. Vidare menar författarna att det bör finnas en 

spetskompetens inom detta område på skolorna som kan ta tag i problemen helst innan 

lässvårigheterna får fäste i elevernas självuppfattning och därmed inverkar negativt på den 

fortsatta läsutvecklingen.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med det självständiga arbetet är att få fördjupad kunskap om hur man som speciallärare 

kan förebygga att barn och elever hamnar i lässvårigheter. Utifrån syftet formuleras följande 

frågeställningar:  
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• Hur beskriver speciallärare sitt arbete med tidiga insatser för att förebygga och möta 

hinder i barns läsutveckling?  

• Vilka utmaningar och framgångsfaktorer beskriver speciallärare i arbetet med tidiga 

insatser för att främja god läsutveckling? 

Metod  
I vårt arbete har vi valt att använda en kvalitativ forskningsansats eftersom vi vill få en 

komplex och detaljerad förståelse för problemet som ska undersökas. Fejes och Thornberg 

(2015) menar att inom den kvalitativa forskningsansatsen går forskaren in på djupet av 

problemet och försöker beskriva och tolka varför saker och ting sker. Fokus i kvalitativa 

forskningsansatser handlar om personliga erfarenheter, i vårt fall speciallärarens upplevelser 

och beskrivningar om att förebygga och möta hinder i barns läsutveckling samt vilka 

utmaningar och framgångsfaktorer som uppstår i arbetet med tidiga insatser för att främja god 

läsutveckling.  

 

Kvalitativ forskningsansats används när forskaren vill ha en mer fördjupad uppfattning och en 

detaljerad förståelse kring ämnet. Insamlingen av data genomförs i deltagarnas naturliga miljö 

och designen är textuell och består av beskrivningar och kategoriseringar (Creswell, 2013).   

Urval 
För att få svar på våra frågeställningar har vi i vår studie genomfört 12 intervjuer med 

speciallärare som arbetar med tidiga insatser mot de yngre åldrarna på olika grundskolor i två 

olika kommuner. I en kvalitativ forskningsansats är det av stor betydelse att man genomför ett 

meningsfullt urval. Vi valde att kontakta speciallärare med relevanta kunskaper och erfarenhet 

kring ämnet. Det är viktigt i en kvalitativ studie att göra ett noggrant och strategiskt urval för 

att få så mycket förståelse och information kring de valda frågeställningarna som möjligt 

(Creswell, 2013). Vidare menar författaren att ett bekvämlighetsurval spar tid och 

ansträngning, men att det kan ske på bekostnad av information och trovärdighet.  
 

Vi har intervjuat 12 speciallärare från två olika kommuner som arbetar med barn och elever 

från förskoleklass upp till år 3. De speciallärare som intervjuades var alla kvinnor mellan 40-

50 år där alla hade en högskolutbildning inom specialpedagogik eller mer. Det var svårt att 

hitta speciallärare med speciallärarutbildning så några av informanterna saknar 

speciallärarexamen men har lång erfarenhet i yrket. Av informanterna var det åtta som hade 
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en speciallärarexamen, tre som hade en specialpedagogexamen och en som hade genomfört 

olika kurser i specialpedagogik. Vi har valt att använda benämningen speciallärare oavsett 

vilken utbildningsbakgrund som informanterna har. Detta gäller genomgående i studien. För 

att avidentifiera speciallärarna och bevara deras anonymitet har vi valt att benämna dem med 

en sifferkombination. Speciallärarna är i resultatdelen benämnda med sifferbeteckningen S1, 

S2 och S3 osv.   

Genomförande 
I vårt arbete har vi genomfört kvalitativa intervjustudier. Vi kontaktade olika grundskolor och 

mejlade ut vårt missivbrev (bilaga 1) till samtliga rektorer där studiens ämnesområde, syfte 

och samtyckeskrav medgavs. Rektorerna som tackade ja till att delta i studien,  

vidarebefordrade oss till skolans speciallärare som arbetar i grundskolans tidigare år.  I 

samråd med speciallärarna kom vi överens om ett datum och träffades för att genomföra 

intervjun och få svar på våra frågor. I intervjuerna följde vi en intervjuguide (bilaga 2) med 

närliggande teman som berörde våra frågeställningar i arbetet. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades med intervjupersonernas tillåtelse. Kvale och Brinkman (2014) beskriver hur 

denna form av intervju utgår från en intervjuguide med förslag till korta och lättförståeliga 

frågor utifrån vissa teman. Dessa frågor behöver inte följas ”slaviskt”, utan det finns en 

flexibilitet till att göra förändringar under intervjun. Forskaren har ett öppet förhållningssätt 

och intervjun är därmed halvstrukturerad, då den består av öppna frågor och inte slutna 

frågeformulär. Den liknar ett vardagssamtal, men är en professionell kvalitativ intervju. 

Vidare menar författarna att intervjuforskning är ett hantverk och att den ställer höga krav på 

intervjuaren. Det är en fördel att ha mycket kunskap om intervjuämnet, så att man kan ställa 

lämpliga följdfrågor, men det är också mycket viktigt att man är medveten om hur ens egna 

förkunskaper kan påverka den intervjuade. Det är även etiska aspekter att beakta såsom 

balansgången mellan forskarens intresse av att få värdefull information och den intervjuades 

integritet, dessutom kan maktsymmetri påverka intervjupersonen.  

 

Intervjuerna genomfördes på speciallärarnas arbetsplats och varje intervju tog ungefär 45 

minuter. Under intervjuerna var vi mycket måna om att skapa en trygg och förtroendefull 

atmosfär genom att vi var väl förberedda, visade intresse, lyssnade aktivt och ställde 

lättförståeliga frågor. 
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Tillförlitlighet 
Göransson och Nilholm (2009) beskriver ”smygrepresentativitet” i kvalitativ forskning, vilket 

innebär att urvalet av informanter felaktigt får representera en större grupp. Vi är medvetna 

om att resultaten vi får fram inte kan generaliseras, utan resultaten i denna studie återger 

informanternas erfarenheter och beskrivningar av deras arbetssätt med att tidigt förebygga och 

möta hinder i elevers läsutveckling samt deras uppfattningar om utmaningar och framgångar i 

arbetet med tidiga insatser. Informanternas beskrivningar är innehållsrika och vi anser att de 

ger en god förståelse för hur några speciallärare arbetar med tidiga insatser för att främja god 

läsutveckling. 

 

Larsson (2005) betonar att i kvalitativa studier har innebördsrikedomen en betydande roll och 

generaliserbarheten en mindre betydelse. Vidare betonar författaren vikten av att man 

reflekterar över sina resultat och vad som gör att resultaten ser ut som de gör (reflexivitet). I 

vår studie har vi varit noga med att beskriva genomförandet av studien, hur vi har samlat in 

data och analyserat detta för att på så vis öka trovärdigheten. Vi är medvetna om att vår egen 

förförståelse kan ha påverkat vilka tolkningar vi gjort och därmed resultaten. Vi har varit två 

som har läst igenom alla transkriberade intervjuer flera gånger och har på så vis blivit väl 

förtrogna med det empiriska materialet. Under analysarbetet har vi tillsammans reflekterat 

över resultaten och diskuterat rimligheten i våra tolkningar, vilket ökar studiens tillförlitlighet. 

Vi har dessutom använt många citat för att åskådliggöra att studiens resultat är välförankrade i 

empirin. 

Etiska överväganden 
I vårt arbete har vi följt de fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet (2011) rekommenderar. Dessa 

krav är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Informationskravet 

handlar om att informera deltagarna och intervjupersonerna i forskningen om arbetets syfte, 

ämnesområde och handling. Forskaren ska informera om deltagarnas medverkan och uppgifter 

samt vilka villkor som gäller för deras deltagande. Deltagarna ska även informeras om att 

deltagandet är frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan under 

arbetets gång. I missivbreven informerade vi deltagarna om undersökningens innehåll och 

syfte, detta påminde vi även om innan intervjuerna genomfördes. Samtyckeskravet är ett krav 

som handlar om deltagarnas rätt i att själva bestämma över sin medverkan och delaktighet. 

Deltagarna ska vara medvetna om att de själva kan bestämma om, hur länge och på vilka 

villkor de ska delta i studien.  Ytterligare ett krav inom forskning som vetenskapsrådet 

rekommenderar är konfidentialitetskravet. Kravet innebär att deltagarna inte ska kunna 
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identifieras, deltagandet ska ske anonymt. Kravet innebär även att obehöriga inte ska få ta del 

av den information och de uppgifter som deltagarna lämnar. I vår studie har vi valt att beteckna 

speciallärarnas namn med en bokstav och en siffra för att på ett enkelt sätt kunna avidentifiera 

dem. Det sista kravet som vi kommer att uppfylla i vårt arbete är nyttjandekravet. Detta krav 

handlar om materialets användning, att den information som vi samlar in utifrån intervjuerna 

endast får användas till forskningens ändamål och endast ges ut i forskande syfte. Materialet 

och de uppgifter som vi har samlat in stannar hos oss i form av röstinspelningar och 

anteckningar.  

Dataanalys  
Som grund till vår studie finns de 12 genomförda intervjuerna med samtliga speciallärare. 

Utifrån dessa intervjuer har vi använt oss av Kvales huvudmetoder för kvalitativ analys som 

beskrivs av Fejes och Thornberg (2016). I våra inspelade intervjuer och transkriberingar har 

vi utgått från en meningskoncentrering som innebär att den stora textmassan från våra 

transkriberade intervjuer omformulerades till ett mindre antal ord. Vi valde att lyfta ut viktiga 

och kärnfulla meningar ur den ursprungliga textmassan. Därefter genomfördes en 

kategorisering där datamaterialet kodades i olika kategorier genom att hitta likheter och 

skillnader. Vi urskilde fyra kategorier under analysens gång som vi sedan utgick ifrån i 

resultat- och diskussionsdelen. Dessa fyra kategorier omfattar förebyggande arbete, tidiga 

insatser, utmaningar och framgångsfaktorer. Fejes och Thornberg (2016) belyser vikten av 

forskarens kompetens i analysarbetet vid kvalitativ forskning och menar att forskaren behöver 

vara kreativ och öppen för nya tolkningar där insamlat data hela tiden prövas och ifrågasätts. 

Transkriberingarna lästes igenom flera gånger för att finna återkommande mönster och 

kategorier. Vi sammanställde våra intervjuer genom att plocka ut relevanta citat och 

beskrivningar under de kategorier som är kopplade till studiens syfte.  

Resultat  
Syftet med det självständiga arbetet är att få fördjupad kunskap om hur man som speciallärare 

kan förebygga att barn och elever hamnar i lässvårigheter. Genom våra intervjuer fick vi 

beskrivande information kring våra frågeställningar, hur speciallärare beskriver sitt arbete 

med att tidigt förebygga och möta hinder i barns läsutveckling samt vilka utmaningar och 

framgångsfaktorer som finns i arbetet med tidiga insatser för att främja god läsutveckling.  
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Förebyggande arbete  
Att lära barn och elever att läsa är en av skolans viktigaste uppgift då läsning är grunden till 

all kunskapsinlärning i skolans verksamhet. Det vilar ett stort ansvar hos specialläraren som 

med sin spetskompetens ska bidra till att utveckla läsförmågan hos de elever som faller 

utanför ramarna för den ordinarie undervisningen. De elever som inte ”knäckt läskoden” eller 

som har svårigheter med läsningen har vanligtvis inte utvecklat en god fonologisk 

medvetenhet. I intervjuerna framkom tydliga svar i att fonologi är en grundsten i den första 

läsinlärningen. Speciallärarna uttrycker att om det finns brister i den fonologiska förmågan 

hos barn och elever är det svårt att lära sig läsa och att utveckla sin fortsatta läsförmåga och 

läsutveckling.  

 

Speciallärarna menar att det viktigaste vid den första läsinlärningen är den fonologiska 

medvetenheten.  De anser att det är betydelsefullt att man arbetar med fonologi under en 

längre period och även upp i de högre årskurserna, att det inte enbart sker i förskoleklass. Det 

är även viktigt att man avancerar eller förenklar de fonologiska övningarna så att de passar 

den enskilda eleven och framförallt den elev som behöver mer stöd för att utveckla sin 

fonologiska medvetenhet. Speciallärarna menar vidare att det är viktigt att eleverna får klarhet 

i språkets olika delar och att de får kännedom om språkets uppbyggnad och konstruktion, de 

ser detta som en förutsättning för att lära sig läsa.  

 
En viktig del i läsningen är att få med alla på tåget och att alla förstår språkets byggstenar. Här 

tror jag att det är bra om alla elever får utveckla sin förståelse för språket och att kunna hantera 

språkets delar, att befästa fonologiska kunskaper är en viktig del för läsinlärningens grunder.  

Sen tycker jag att de ska arbeta mer med fonologisk medvetenhet i förskoleklass än vad de gör, 

det blir snabbt skola direkt med bokstavsljuden men inte laborera med språket. Jag tycker att den 

fonologiska medvetenhet är jätteviktig så där försöker jag just nu handleda de kollegor som 

arbetar där med mycket övningar kring just fonologisk medvetenhet. (S4) 

 

I intervjuerna framkommer även betydelsen av fonologisk medvetenhet kopplat till att 

specifikt arbeta med bokstavskännedom och avkodningsträning där kopplingen mellan grafem 

och fonem ligger i fokus. För att lära sig läsa behöver eleven även befästa och förstå 

sambandet med kopplingen mellan ljud och bokstav, fonem – grafem.  

 
Vi repeterar och ger barnen mycket träning i till exempel fonem – grafemkopplingar, vi övar 

fonologi och gör barnen fonologiskt medvetna. Jag tycker att det är viktigt att eleverna får en bra 
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start på sin läsinlärning och att man redan i förskoleklass introducerar bokstavsljud och arbetar 

mycket med fonologi. (S6)  

 

Speciallärarna beskriver den fonologiska medvetenheten som betydelsefull för att bli en god 

läsare. Grunden för fonologi läggs redan i förskoleklass men arbetet med fonologiska 

övningar fortskrider i nära samband med bokstavsinlärning. Speciallärare S8 uttrycker så här: 

”Det blir mycket fonologisk medvetenhet, att lyssna efter ljud. Det är där vi lägger krutet”.  

 

För att tidigt upptäcka lässvårigheter hos barn och elever i skolans verksamhet är det av stor 

betydelse att det sker screeningar och kartläggningar. I intervjuerna menar speciallärarna 

screeningar i form av de tester och diagnoser som görs för att upptäcka elevernas svårigheter.  

Kartläggningarna handlar om att hitta vad det är som eleven har svårt med eller vilka hinder 

som finns, för att veta hur man ska jobba vidare. Screeningarna sker kontinuerligt i 

förskoleklass och i samtligt årkurser. I intervjuerna beskriver speciallärarna screeningarnas 

betydelse för att tidigt upptäcka lässvårigheter. Genom dessa screeningar, tester och diagnoser 

kartläggs resultaten kring elevens läsutveckling. Samtliga speciallärare gör både screeningar 

och kartläggningar för att klargöra vart i läsutvecklingen eleven befinner sig och för att 

uppmärksamma om en elev har svårigheter för att kunna sätta in stöd tidigt för den eleven.  

 
Vi testar av dem direkt när de börjar förskoleklass och sen i slutet. I och med det så fångar vi 

upp dem direkt. Vi vet vilka som kan gå vidare och vilka som vi behöver jobba extra med. Förut 

var det ofta så att vi testade av dem i ettan, när de inte lyckats med läs- och skrivinlärningen men 

nu försöker vi istället göra det innan de har hunnit misslyckas. (S10) 

 

Flertalet av speciallärarna beskriver vikten av att man sätter in insatserna direkt när man 

upptäcker att en elev riskerar att få svårigheter i sin läsinlärning.  

 

Upptäcker man att någon avviker måste man göra någonting åt det och inte vänta. Vi gör 

kartläggningar och kollar läget och om vi ser någon som ligger lågt så kollar vi av eleven en 

gång till och sen sätter vi självklart in stöd för den eleven. Vi agerar tidigt med tidiga insatser för 

att underlätta och hjälpa barnen som behöver hjälp. (S4)  

 
Speciallärarna menar att kartlägga och utreda vad eleven har svårigheter i eller vad det är som 

ligger till grund och hindrar elevens läsutveckling är nödvändigt för att kunna sätta in rätt 

stöd. På samtliga skolor genomför speciallärarna screening redan i förskoleklass. 

Bornsholmsmodellen är det mest vanliga screeningtestet och kartläggningen som genomförs 
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hos de speciallärare som vi intervjuat. Bornsholmsmodellen kartlägger och hjälper till att 

identifiera barn och elever med låg fonologisk medvetenhet, som är en av riskfaktorerna för 

att utveckla lässvårigheter. De övriga screeningstesterna och kartläggningarna varierar från 

grundskolorna där våra intervjuer genomförts.  En del skolor följer samma screeningsplan 

som gäller över hela kommunen medan andra skolor får möjligheten att välja mer fritt. 

Screeningarna som speciallärarna beskriver kartlägger elevernas läsutveckling på olika nivåer.  

 

Utöver de kartläggningar och screeningar som görs för att tidigt upptäcka lässvårigheter hos 

barn och elever är klasslärarens uppmärksamhet inne i klassrummet mycket viktig för att 

eventuellt upptäcka lässvårigheter hos eleverna. I intervjuerna framkom klasslärarens rutiner i 

att tidigt lyssna på eleverna när de läser och kontrollera dess bokstavskännedom.  

Tidiga insatser  
Alla speciallärare som vi intervjuade talade om vikten av tidiga insatser redan i förskoleklass 

och i år 1. Med tidiga insatser menar speciallärarna att de bland annat arbetar intensivt i år 1 

och även i förskoleklass där svårigheter hos barn och elever uppmärksammas. De menar att 

det är av stor betydelse att man som speciallärare agerar skyndsamt när svårigheter 

uppmärksammas hos barn och elever och att man i ett tidigt skede sätter in rätt stöd för den 

enskilda eleven. Tidiga insatser är viktiga för den fortsatta läsutvecklingen men även för 

elevens motivation och självbild. Elever som inte ”knäckt läskoden” och lärt sig läsa i ett 

tidigt skede hamnar ofta i ett negativt mönster med dåligt självförtroende, eleverna jämför sig 

snabbt med sina klasskamrater som redan kan läsa. Enligt speciallärarna bör tidiga insatser 

sättas in så att eleverna inte tappar gnistan och hamnar i ett negativt mönster, då dessa 

mönster är svåra att bryta.  

 
Tidiga insatser med en varierad metod och rätt hjälp så ska alla barn och elever i bästa fall 

komma på banan och lära sig läsa och utveckla sin läsförmåga. Det är lätt att det annars blir 

mera problem med till exempel självförtroende och det sen blir ännu svårare att lära sig läsa. 

//…// Ja, man ser ju att eleverna tappar sugen tidigt om de inte får hjälp. Vi måste fånga upp dem 

tidigt. Redan i fyran är man ju skoltrött och omotiverad och det är ju tråkigt. (S10) 

 

De tidiga insatserna som speciallärarna beskriver är både individinriktade och av mer 

övergripande karaktär. Vissa beskriver hur de i planeringen av organisationen inför år 1 

förstärker med personal. Fritidspedagoger används som en resurs i klassrummet och ger 

utrymme för att skapa halvklasser. Elevhälsans roll beskrivs som viktig i arbetet med tidiga 

insatser för att skapa rätt förutsättningar för undervisningen både på grupp- och individnivå. 
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Elevhälsan kan då utgöra ett ”bollplank” för läraren i arbetet med att anpassa undervisningen 

utifrån elevernas olika behov. Lärare kan få handledning och konsultation av elevhälsans 

representanter. Varje profession i elevhälsan har ett ansvar att bidra med sin specifika 

kompetens och tillsammans med klassläraren kan man finna lösningar. Flera av speciallärarna 

i studien beskriver att de både har handledande uppdrag och att de arbetar på individnivå med 

elever. Elevhälsans kompetens är viktig både i det förebyggande arbetet och för att möta 

hinder i elevers utveckling. En insats som speciallärarna nämner är även fortbildning och 

kollegiala samtal i ett språkstimulerande arbetssätt som exempelvis ”Läslyftet” eller ”Tidig 

läsundervisning”.  
 

Det behövs både individinriktade insatser, men också mer övergripande specialpedagogiska 

insatser. Om man tänker att man följer screeningplanen så har man stora möjligheter att 

upptäcka elever som riskerar att hamna i läs- och skrivsvårigheter. Jag tycker att det viktigast är 

att klassläraren har kontrollen, det är hen som ska veta vilka elever hen har och att hen bollar 

med elevhälsan. Vilken plan gör vi upp för den här eleven. Att man så mycket som möjligt 

anpassar, att man tänker på ledning och stimulans, den här triangeln. Att botten ska vara stabil. 

(S11) 

 

Flertalet av speciallärarna beskriver också hur de har gjort en medveten satsning på år 1 i 

form av att fördela en stor del av speciallärarens tid till att arbeta med elever i år 1. Elever 

som i slutet på vårterminen i förskoleklassen har ett lågt resultat på Bornholms kartläggning 

gällande fonologisk medvetenhet erbjuds stöd i form av en-till-en-undervisning eller stöd i 

liten grupp tillsammans med speciallärare redan i augusti i år 1. Speciallärarna uttrycker att de 

här eleverna behöver så mycket mer än den vanliga läs- och skrivundervisningen som ges i 

klassen. De behöver ha en mycket tydlig undervisning och långsam progression. Ofta går 

klassens läs- och skrivundervisning för fort fram för dessa elever.  

 
I 1:an tillexempel, där börjar jag jobba med elever direkt, de som behöver. Man ser ju redan i 

förskoleklass och brukar hålla lite koll. Jag träffar eleverna första veckan när de börjar 1:an, då 

ser jag över vilka bokstäver de kan och om de har börjat läsa. Är det då någon elev som man 

märker kanske bara kan ett par bokstavsljud då håller man lite koll på dem och sen så börjar man 

jobba med dem på en gång. Tidiga insatser tycker jag är jätteviktigt! (S6) 

 

Flera av speciallärarna betonar också att det är värdefullt att få möjlighet att arbeta enskilt 

med eleverna för att verkligen kunna anpassa undervisningen efter elevernas specifika behov. 

Speciallärare S12 uttrycker det på följande sätt: ”Oftast träffar jag eleverna en till en. Det 
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behövs. Jag känner att även om man har en liten grupp på 3-4 elever så är de på så olika nivå. 

Det blir mer effektivt och mer kvalité med en till en.” 

 

I analysen framkommer att ett arbetssätt som är vanligt förekommande är att speciallärarna 

arbetar med eleverna i intensiva perioder. De träffar eleverna som behöver stöd i sin 

läsutveckling enskilt, en kortare stund ungefär 20 minuter per gång, vid 3-4 tillfällen per 

vecka under en period. Elever som har en långsam utveckling av avkodningen behöver ha 

många tillfällen för att öva på fonem-grafem-kopplingen. Med intensivträningen upplever 

speciallärarna att eleverna får en ”skjuts” i sin läsutveckling och elever som inte kommit 

igång med läsningen innan insatsen kommer i gång med läsningen och i bästa fall så räcker 

det med denna insats. Speciallärarna beskriver att eleverna behöver få en överinlärning för att 

befästa fonem-grafem-kopplingen. 

 
Just de här eleverna som inte har kommit igång, för man kommer inte igång samtidigt, så är det 

ju. Så min roll är ju mer att de ska få intensivträning 3-4 gånger per vecka och förhoppningsvis 

ska jag kunna släppa dem sen när de är igång. Det är klart att vi har de som tragglar på i trean 

också och fortfarande lästränar, men tanken är att vi ska fånga upp de här som inte har kommit 

igång och förhoppningsvis ska de komma igång. //…// Nu är vi inne på andra året med detta 

arbetssätt och jag tror att vi ska kunna fånga dem tidigt, så redan i augusti får de det stöd som de 

är i behov av. (S10) 

 

Flertalet av speciallärarna i studien arbetar inte med eleverna inne i klassrummet då det gäller 

intensiva läsperioder, utan antingen i ett angränsande rum till klassrummet eller i 

speciallärarens rum. De upplever att eleverna själva vill ha det på det viset. Enligt 

speciallärarna tycker eleverna att det är skönt att komma ifrån miljön i klassrummet en stund. 

Samtidigt poängterar speciallärarna vikten av att man lyssnar in eleven och för en dialog samt 

att man inte lägger övningstillfällen då det är aktiviteter i klassrummet som eleven vill vara 

med på.  

 
Jag gör Bravkod med några och fokuserar då på avkodningsträningen. Då blir det en liten 

intensiv stund. //…// Oftast kommer de till mitt rum, i alla fall när vi gör Bravkod. //…// För en 

del barn tycker också att det är skönt att få lugn och ro. (S9) 

 

Ett mindre antal av speciallärarna uppger att de arbetar med eleverna inne i klassrummet och 

då handlar det mer om ett mer allmänt stöd som att hitta strategier och kompensation. 
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Jag har ett gott samarbete med klasslärarna och är mycket inne i klass och stöttar och hjälper alla 

barn. Jag arbetar med att hitta och ta fram de positiva sidorna hos eleven och att se möjligheter 

och bygga på där eleven är och stärka eleven med rätt redskap och hjälpmedel, till exempel 

lässtöd varje dag eller dataarbete. (S1) 

 

Speciallärarna tar upp vikten av att den fonologiska medvetenheten övas parallellt med 

fonem-grafem-kopplingen. Det upplevs gå hand i hand i arbetet och de nämner att det inte går 

att vänta på att eleven ska bli fonologiskt medveten innan man börjar med 

bokstavsinlärningen, utan den fonologiska och fonemiska medvetenheten utvecklas 

fortlöpande med att eleverna ”knäcker läskoden”. Det är framförallt den tekniska sidan av 

läsningen, det vill säga avkodningen som är i fokus när speciallärarna beskriver sina arbetssätt 

och metoder. Syftet med olika övningar och metoder är att eleverna ska bli ljudsäkra. Vanligt 

förekommande övningar är att laborera med olika språkljud. Så fort eleven kan några 

bokstäver görs övningar i att sammanljuda bokstavsljud till ord (syntes) och att dela upp ord i 

bokstavsljud (segmentering). Speciallärarna beskriver att det är viktigt att eleverna tidigt 

kommer på den alfabetiska principen och att det då är motivationshöjande, då eleverna får en 

känsla av bemästrande vilket är bra för självförtroendet. 

 
De elever som kommer till mig kan få allt från intensivläsningen, att vi läser 3-4gånger i veckan 

med mig, att vi läser olika och varierande. Vi har materialet läsinlärning i sju steg som är bra där 

man ljudar ihop. Jag tycker materialet är bra för de elever som inte kan så många ljud. (S4) 

 

Flertalet av speciallärarna beskriver att de arbetar med olika metoder och att de varierar 

övningarna för att få eleverna språkligt medvetna och bli säkra på fonem-grafem-kopplingen.  
 

Det kan vara genom olika spel där det handlar om att para ihop bilder med ord, ordpar, man kan 

leka med ord på många sätt, para ihop bilder, klippa isär ord och sätta ihop dem igen. Till 

exempel härma, ordet glass om man klipper isär bokstavsljuden och förstår att ord är uppbyggda 

av fonem sen ska man pussla ihop bokstäverna så att man bilder ordet glass igen. (S3) 

 

För att underlätta läsinlärningen nämner några speciallärare att de försöker få med flera sinnen 

i bokstavsarbetet. Det kan exempelvis vara att man förstärker med bildstöd, tittar i spegel hur 

munnen ser ut när man säger olika bokstavsljud och använder handalfabetet. Några av 

speciallärarna nämner att de inspireras av Wittingmetoden, där flera sinnen involveras i 

läsinlärningen.  
De får alltid skriva, skriva med gemener, avlyssningsskrivning och så får de läsa och så gör jag 

olika språkövningar, till exempel: Vad kan du sätta för bokstav framför yr? Det är ganska så 
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svårt, men just det att hitta på ord till stavelser som sa, so se. Det tycker de ju är roligt. //…. // 

Och då tänds ju glöden direkt. Samla ord, ja, jag har lite Witting i ryggen. (S7) 

 

Utmaningar 
I yrket som speciallärare framkommer det utifrån intervjuerna en del utmaningar i de uppdrag 

som speciallärarna är ålagda att genomföra i skolans verksamhet. Yrket medför många 

uppgifter, dels omfattar det nära kontakt med elever, dels att hjälpa och stötta elever i behov 

av särskilt stöd, att samarbeta med kollegor, rektorer och elevhälsoteam, att dokumentera, 

kartlägga, skriva utredningar, genomföra handledningar, ha en kontinuerlig och god 

föräldrakontakt samt arbeta med konflikthantering och kunna hantera social problematik 

bland elever. I och med alla dessa uppdragsområden som även varierar i omfattning 

uppkommer en del utmaningar och svårigheter på vägen. I våra intervjuer framkom olika 

utmaningar såsom otillräcklighet, låg motivation och bristande samarbeten. 

 

Speciallärarna beskriver bland annat svårigheter i att finna tillräcklig med tid till alla dessa 

arbetsområden. De menar att en stor utmaning i yrket handlar om brist på tid. I många 

intervjuer uppgav lärarna att de saknar tid för att hinna med alla elever som är i behov av 

särskilt stöd. De saknar tid för egen planering och reflektion och de saknar tid för 

gemensamma diskussioner och erfarenhetsutbyte tillsammans med kollegor. Den stora bristen 

i dagens skolor är otillräckligheten att räcka till som pedagog där svåra prioriteringar tyvärr 

måste genomföras. De menar att de inte hinner hjälpa alla elever så som de skulle vilja göra i 

sitt yrke, dels på grund av andra uppgifter som måste göras och prioriteringar som måste 

utföras, dels på grund av antalet barn och elever som är i behov av särskilt stöd har ökat 

drastiskt. Som speciallärare har man många olika arbetsuppgifter och delegeringar på 

organisationsnivå där rektorn har det styrande mandatet men det infaller också andra 

önskemål och arbetsuppgifter från kollegor och klasslärare. Det är många barn och elever som 

behöver hjälp och stöd och här blir prioriteringar ett stort bekymmer för många speciallärare.  

  
En utmaning är att det är så många barn som behöver stöd. Det är så svårt att man måste 

prioritera, det är en av de jobbigaste utmaningarna. Det är ju inte alltid den läraren eller den 

förälder som skriker mest som kanske alltid ska ha det och det är jättesvårt. (S4) 

 

Alla speciallärare beskriver tyngden i att det är många elever som är i behov av 

specialpedagogiska stöd och känslan i att vara otillräcklig är hög. De beskriver en önskan i att 

det fanns mer tid avsatt på den enskilda eleven. Detta hänger ihop med den tidsmässiga 
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bristen, då det är många elever som behöver stöd och hjälp är det svårt för speciallärarna att 

räcka till och finnas där för alla. Speciallärare S1 beskriver det så här: ”Det är ju tiden, tiden 

är ju en utmaning för att få tiden att räcka till för varje elev.” 

 

Att tillräcklig med tid till den enskilda eleven inte finns är samtliga speciallärare överens om, 

men för att genomföra ett gott arbete behövs även tid till annat. Många talar om tid för 

planering och reflektion samt diskussion och samtal med kollegor och arbetslag och menar att 

även denna tid saknas till fullo. Speciallärare S11 uttrycker: ”Vi, pedagoger och lärare måste 

ges tid för att omsätta teori till praktik. Man behöver få reflektionstid, då kan vi också hjälpa 

varandra.” 

 

Ytterligare utmaningar i yrket som framkom i intervjuerna handlar om svårigheter kring 

elevernas motivation, självbild och inställning till läsning. Att lära sig läsa kan för många vara 

en påfrestande och slitsam process, särskilt när hinder uppkommer eller när andra svårigheter 

sätter käppar i hjulet. En svag motivation och en negativ syn på läsning är en svår situation att 

vända. Speciallärarna menar att det är viktigt att arbeta med elevens motivation till läsning 

redan från början, redan innan läsinlärningen tar vid. Läsningen måste vara lustfylld och 

intressant för att eleverna inte ska tappa lusten och hamna i ett negativt mönster och detta kan 

många gånger vara en utmaning. Att motivation och gott självförtroende är viktiga delar inför 

läsinlärningen för elever i skolans verksamhet är samtliga speciallärare överens om. 

Läsinlärningen försvåras och kan nästintill inte ske om inte läsaren är motiverad.  

 
Utmaningar med det här yrket kan vara att utveckla en positiv inställning till läsning hos 

eleverna. Jag möter många barn som inte vill läsa överhuvudtaget och ibland är det svårt att 

vända en negativ inställning. Jag försöker locka och trixa på alla möjliga sätt men ibland kan det 

vara riktigt svårt. (S1) 

 

Om en elev misslyckas med den första läsinläringen blir det svårare att få eleven motiverad 

till att öva läsning.   
 

Sedan finns ju de som tycker att det är tråkigt eller jobbigt att läsa redan i åk 2 eller åk 3 och då 

är det svårt. De har gett upp liksom, man får dem inte att läsa hemma och de vill inte läsa här i 

skolan, så det ser jag verkligen som en utmaning. (S6) 

 

En annan oerhört viktig aspekt i arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd handlar 

om ett gott och tydligt samarbete mellan specialläraren och vårdnadshavaren. Här krävs ett 
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kontinuerligt samarbete där eleven är i fokus. I intervjuerna menar speciallärarna att det 

ibland kan vara svårt att få vårdnadshavaren att förstå elevens problematik och att de måste 

stötta och hjälpa även i hemmet. Vårdnadshavarna måste ta del av elevens utveckling och 

lärande och samarbeta med skolan. Speciallärarna menar att om man inte har föräldrarna med 

sig på ”tåget” är det en stor förlust och ett motsträvigt arbete vilket bidrar till en negativ 

utveckling för eleven. Specialläraren S2 beskriver: ”En ganska stor utmaning i min yrkesroll 

tycker jag är när man inte får med sig föräldrarna på tåget. När de inte vill samarbeta med 

skolan, då är det tufft och väldigt svårt.” 

 

Samtliga speciallärare betonar vikten av att ha ett bra samarbete med föräldrarna och att det är 

betydelsefullt att elever även lästränar hemma.  
 

Det jag känner är ju att den tiden som eleverna läser i skolan räcker inte alltid och att de måste 

läsa hemma också och det är väl där jag känner att det är en utmaning då man inte alltid har 

föräldrarna med sig. (S5)     

 

Ett gott och tydligt samarbete med klassläraren är en viktig del i speciallärarens yrkesroll. 

Elever i behov av särskilt stöd möter ständigt både läraren och specialläraren under sin 

skoldag. Här med är det av stor vikt att pedagogerna delar erfarenheter, kunskaper och delger 

råd och handledningsförslag utifrån sin expertis samt att de kan arbeta nära varandra för att 

kunna dela elevers kunskapsutveckling och framsteg. Eleven bör vara i ett ständigt fokus där 

samarbete och gemenskap är grundläggande för att kunna utföra ett gott arbete tillsammans 

där elevens förmågor och kunskaper utvecklas i en positiv riktning. Men även detta kan 

medföra utmaningar. Förutom brist på tid för att kunna samarbeta överhuvudtaget framkom 

ytterligare svårigheter i samverkan och samarbetet mellan pedagogerna. Speciallärare S3 

uttrycker: ”Det kan vara vissa lärare som bara vill bli av med de elever som har svårigheter, 

som bara vill att jag ska ta de eleverna så att de lämnar klassen.” 

 

Ett dilemma kan vara att få lärare att genomföra extra anpassningar och förändra lärmiljön 

efter elevers olika behov.   

 
Det kan vara svårt att få klasslärare att ändra på sin undervisning för att den ska gynna alla. 

Många lärare vill bara köra på i samma stil som de alltid gjort och har svårt att ta till sig om jag 

som utifrån skulle säga att de bör förändra sin undervisning. (S2)   
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Framgångsfaktorer 
I analysen framkommer att en viktig framgångsfaktor i arbetet med att främja god 

läsutveckling hos alla elever och framförallt de elever som riskerar att hamna i lässvårigheter 

är framförallt att man inte väntar med att sätta in insatser, utan att man gör det tidigt, redan i 

förskoleklassen och år 1. Syftet är att alla elever ska hänga med från början och att ingen elev 

ska lämnas åt slumpen och mötas av lärare som menar att man ska vänta och se och hoppas att 

läsningen ska mogna fram. Eleverna ska få hjälp innan de själva ens har upptäckt att de har 

svårigheter. Om man tidigt fångar upp elever som har en långsammare läsutveckling minskar 

risken att dessa elever senare hamnar i läs- och skrivsvårigheter.  

 
Ja, det är ju glädjen, det är ju så härligt att alla säger att alla vill ju komma iväg till mig. När är 

det min tur? När ska du byta? Då får jag kanske säga att det kanske jag aldrig gör. Då har man ju 

”lurat” dem på rätt sätt. Vi tränar jättetråkiga saker. De har verkligen det svårt, men då känner de 

att det går och att de blir bättre. De tycker att det är kul och kompisarna blir lite avundsjuka. 

//…// Ja, sen när de går i 5.an och 6:an då vill de inte gå iväg och träna. Med de yngre barnen så 

är det lättare och hitta glädje och motivation och lust, så det är verkligen en framgångsfaktor att 

ge mycket tid till de yngre barnen. //…/ / Jag sa just det till den ena ettaklassläraren att nu läser 

alla 1:or utom en. Nu ska vi klappa oss på axeln. En av dem kunde knappt en bokstav när hen 

började 1:an. Hen är fortfarande en liten ljudplockare, men klarar att läsa en liten bok. (S7) 

 

Speciallärarna beskriver att elever som har en långsammare läsutveckling behöver få en 

överinlärning för att befästa fonem-grafem-kopplingen. Arbetssättet att öva i intensiva 

perioder i en-till-en-undervisning upplevs av speciallärarna som en metod som ger bra 

resultat. Specialläraren har då möjlighet att anpassa undervisningen helt utifrån varje enskild 

elev.  

 
Ibland räcker det med en liten mindre insats, men ibland behövs det mer fördjupade insatser, till 

exempel en intensiv läsperiod. Då är det läsning en stund varje dag och då oftast enskilt. Vi 

använder intensivläsning på vår skola ganska ofta då vi tycker att det ger bra effekter och vi ser 

goda resultat. (S2) 

 

En bild som framkommer är att om eleverna får tidigt stöd innan svårigheterna fått fäste i 

deras självuppfattning är det också lättare att motivera eleverna till att öva läsning. Det är då 

viktigt att undervisningen är upplagd så att eleverna känner att de utvecklas och gör framsteg. 

Den formativa återkopplingen är betydelsefull, så att eleverna vet vad nästa steg i 

utvecklingen är.  
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De man tror kommer att få svårigheter och kanske de som är på gränsen… innan de ens själva 

har kommit på att de har svårt, att man ska tänka att de i 1:an ska få en mängd med övning, att 

det ska bli en överinlärning för de barnen, så att de får en automatiserad läsning, så kommer de 

inte att misslyckas. (S8) 

 

Speciallärarna lyfter vikten av att synliggöra elevernas utveckling så att eleverna utvecklar en 

tilltro till sin egen förmåga att läsa. På så vis skapas en uppåtgående spiral som gynnar deras 

självförtroende och stimulerar lusten att läsa. 
 

Jag tror också att det är viktigt att barnen själva får ta del av sin egen utveckling. Att det är bra 

om jag som speciallärare eller lärare påvisar barnets egen utveckling och att det faktiskt har hänt 

något. Till exempel om man gör Bravkod eller Wendick eller något likande. Att för en månad 

sedan kunde barnet bara så många ord och efter att vi tränat intensivt kan barnet så många fler 

ord. (S2) 

 

Lärare som undervisar i att lära elever att läsa och skriva behöver ha goda kunskaper inom 

detta område. Speciallärarna vittnar om att kompetensen hos lärare som undervisar i år 1 

skiftar. En viktig framgångsfaktor enligt speciallärarna i studien är just att lärare som 

undervisar i år 1 har goda kunskaper och erfarenhet av att undervisa i läs- och skrivinlärning. 

De behöver ha kunskaper i att kunna identifiera vart eleverna befinner sig i sin läsutveckling 

och hur de kan möta elevernas olika behov av övning.  

 
Jag tror att det kan handla om många saker men dels ett gott ledarskap och en trygghet i 

klassrummet. En lärare som har goda kunskaper och vet vad hen gör. Man måste veta hur 

läsinlärningen går till och ha goda kunskaper kring ämnet, man behöver veta hur läsutvecklingen 

går till för eleven. (S2) 

 

Av central betydelse är även lärarens förmåga att skapa ett gott klassrumsklimat och en 

undervisning med tydlig struktur, vilket gynnar alla elever och framförallt elever som är i 

svårigheter. 
Duktiga lärare. De behöver vara välutbildade och uppdaterade på aktuell forskning. De måste 

kunna vara flexibla i att variera och eventuellt ändra sitt arbetssätt och sin undervisning. //…// 

Positiva och goda lärmiljöer för alla elever är en förutsättning och en faktor för framgång och en 

lugn och trygg klassrumsmiljö. //…//Jag tror att det är mixen med olika metoder som är bra och 

effektiv. (S3) 

 

Flera av speciallärarna nämner också samarbetet med elevhälsan som en framgångsfaktor i 

arbetet med att förebygga och möta hinder i elevers läsutveckling. 
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Ett mönster som framträder i analysen är vikten av att man som speciallärare är mån om att 

skapa goda relationer till såväl elever, föräldrar och klasslärare. Ett nära samarbete med 

klassläraren och hemmet är en framgångsfaktor som lyfts av speciallärarna i studien. De 

betonar även att det är viktigt att utgå från det som eleven kan och bygga vidare på det. 

Självförtroende och motivation är nära sammankopplade och därför är det viktigt att skapa 

många lustfyllda övningstillfällen där eleven utvecklar en tilltro till sin egen förmåga. Genom 

att specialläraren har kännedom om olika arbetssätt och metoder som främjar läsutvecklingen 

skapas möjligheter att möta elevers olika behov. 

 
Jag måste hela tiden utgå från eleven, det går inte att träna läsning om eleven är ledsen eller 

orolig över något. Första steget blir att ta itu med känslorna och främst tryggheten! //...// 

Motivationen och självförtroendet hos eleven är en viktig byggsten att bygga vidare på och 

utveckla för att komma någon vart i läsningen och utvecklingen överhuvudtaget. Att skapa ett 

gott självförtroende hos eleven är viktigt! (S5) 

 

Att lärare har höga förväntningar på eleverna är också en framgångsfaktor som lyfts av vissa 

speciallärare. Så här uttrycker speciallärare S1: ”En annan faktor kan också vara att jag som 

speciallärare eller andra lärare har höga förväntningar på barnen. Det smittar av sig och jag 

tror att då lär sig barnen mera.” 

Sammanfattande resultat 
Samtliga speciallärare är överens om vikten av tidiga insatser. De vill arbeta förebyggande 

och hjälpa eleverna innan svårigheter får fäste i elevernas självuppfattning. Verkligheten för 

många av speciallärarna är dock att de inte alltid hinner hjälpa alla elever som är i behov av 

specialpedagogiskt stöd. Flera av speciallärarna i studien nämner att de arbetar både som 

specialpedagog med mer övergripande insatser på organisationsnivå och som speciallärare på 

individnivå. Flertalet av speciallärarna ser goda resultat av en-till-en-undervisning i intensiva 

läsperioder och betonar vikten av ett gott samarbete med klassläraren och hemmet.  

Diskussion  
Vi inleder denna del med att diskutera studiens metod. Därefter diskuterar vi våra resultat 

kopplat till aktuell forskning. Diskussionsdelen avslutas med avslutande reflektioner och 

förslag till vidare forskning. 
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Metoddiskussion 
I vårt självständiga arbete har vi utgått från en kvalitativ forskningsansats eftersom vi ville få 

en komplex och detaljerad förståelse för hur speciallärare beskriver sitt arbete med att 

förebygga och möta hinder i barns läsutveckling samt vilka utmaningar och 

framgångsfaktorer som beskrivs i arbetet med tidiga insatser för att främja god läsutveckling.  

Enligt Fejes och Thornberg (2015) har den kvalitativa forskningsansatsen som avsikt att få en 

djupare förståelse för problemet. Vi anser att valet av den kvalitativa forskningsansatsen 

tillförde att vi kunde fånga studiens syfte på ett sätt som passade oss bra där studiens syfte 

kunde uppfyllas utifrån våra frågeställningar. I vår studie genomförde vi intervjuer med 12 

informanter för att skapa en stor tillförlitlighet. Vi kan nu i efterhand tänka oss att om vi 

använt flera datainsamlingsmetoder utöver intervjuer hade det gett oss ytterligare en 

dimension och en ännu större tillförlitlighet till studien. Observationer i praktiskt arbete med 

de speciallärare som vi intervjuade hade möjligtvis fördjupat oss i speciallärarnas 

beskrivningar och gett oss en tydligare bild av det speciallärarna berättade. Men vi kände ändå 

att vi fick tillräckligt med underlag från intervjuerna och med den tidsram vi hade kände vi 

oss nöjda med enbart intervjuer som gav oss möjlighet att besvara våra frågeställningar och 

uppfylla arbetets syfte.  

 

I vår studie har vi i resultatdelen redovisat sammanställningen av våra intervjuer. För att göra 

vårt arbete mer verklighetstroget och för att stärka tillförlitligheten har vi använt citat från de 

speciallärare som vi intervjuat. Samtliga speciallärare beskrev hur de arbetar med 

förebyggande arbete och tidiga insatser på ett likartat sätt. Vi kunde dock urskilja att 

speciallärarna som hade en speciallärarexamen var mer benägna att beskriva olika 

arbetsmetoder och insatser på individnivå, medan de som hade en specialpedagogexamen 

lyfte fram insatser på grupp- och organisationsnivå. Vi har valt att använda de citat som 

tydligast beskrev det vi ville belysa. Vi är medvetna om att det kan ha blivit en viss 

snedfördelning, då speciallärare som beskrev olika individinriktade insatser har fått en mer 

framträdande roll i arbetet. 

 

Enligt Creswell (2013) är det viktigt att göra ett noga och strategiskt urval i en kvalitativ 

studie för att få så mycket information som möjligt kring de valda frågeställningarna. Det var 

dock svårt att hitta speciallärare med speciallärarexamen till vår intervjustudie. Vi skickade ut 

missivbrevet till rektorer på många skolor men det var endast ett fåtal som svarade. Vi fick 
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därför vända oss till de som hade en speciallärartjänst på de skolor som tackat ja till att delta i 

studien. Alla speciallärare hade dock en vidareutbildning inom specialpedagogik.  

 

Att vara två som samarbetar och forskar kring samma ämnesområde har gett oss en 

positiv inverkan på vårt arbete. Det har varit en stor fördel att vi kunnat diskutera och 

analysera våra intervjuer tillsammans, dels för att resultatet skulle bli så rättvisande som 

möjligt, dels för att studiens trovärdighet därmed skulle öka. Vid datainsamlingen delade vi 

upp arbetet så att vi genomförde och transkriberade sex intervjuer var. Vi har dock läst och 

analyserat samtliga intervjuer tillsammans. Vid analysarbetet framkom fyra kategorier som vi 

valde att dela upp så att vi skrev två kategorier var som vi därefter sammanställde 

tillsammans. Vi har haft ett mycket bra samarbete och en tät kontakt både via mejl och 

telefon. Vid några tillfällen har vi träffats för att kunna bearbeta textmassan tillsammans.  

 

Kvale och Brinkman (2014) menar att intervjuforskning är ett hantverk som ställer höga krav 

på forskaren. Det är viktigt att beakta hur forskarens egna förkunskaper kan påverka den 

intervjuade. Forskaren har ett öppet förhållningssätt och intervjun består av öppna frågor och 

inte slutna frågeformulär. Det finns en flexibilitet till att göra förändringar under intervjun.  

 

Nackdelar med arbetet kan vara att våra tidigare förkunskaper om ämnet gjorde att vi inte 

ställde de följdfrågor som vi annars kanske hade gjort. Vi tycker ändå att vi fick många 

uttömmande svar från speciallärarna som gjorde att vi fick svar på våra frågeställningar.  

Resultatdiskussion 
Avsikten med vår studie har varit att få fördjupad kunskap om hur man som speciallärare kan 

förebygga att barn och elever hamnar i lässvårigheter. Vi ville även synliggöra vilka 

utmaningar och framgångsfaktorer som speciallärarna möter i arbetet med tidiga insatser för 

att främja en god läsutveckling. Resultatet diskuteras utifrån våra frågeställningar och de fyra 

kategorier som vi kunde urskilja i speciallärarnas beskrivningar. Detta diskuteras i förhållande 

till tidigare forskning utifrån relevant litteratur.  

 

Förebyggande arbete  
Alla speciallärare vi intervjuat talar om vikten i att tidigt upptäcka och identifiera de barn och 

elever som riskerar att hamna i lässvårigheter. Speciallärarnas beskrivningar avspeglas i den 

forskning vi läst. Fouganthine (2012) menar att den tidiga läsinlärningen är oerhört viktig och 
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har stor betydelse för alla barn, särskilt för de barn som riskerar att hamna i lässvårigheter. 

Det är av stor vikt att alla som arbetar med barn och elever i den tidiga läsinlärningen har 

kunskap i att upptäcka de elever som har svårigheter och samtidigt ha kännedom om vilka 

åtgärder som bör sättas in för den enskilda elevens behov och förutsättningar. Tidiga insatser 

är av stor betydelse för den kommande språkutvecklingen.  

 

Samtliga speciallärare i våra intervjuer genomför screeningar och kartläggningar för att 

identifiera lässvårigheter. De gör screeningar i form av tester och diagnoser för att upptäcka 

eventuella svårigheter, dessa svårigheter kartläggs för att ta reda på hur man på bästa sätt ska 

kunna hjälpa och stötta eleven och för att eventuellt undanröja de hinder som kan ligga till 

grund för den fortsatta läsutvecklingen. Forskning visar på vikten av att tidigt upptäcka de 

barn som riskerar att utveckla lässvårigheter och att tidiga insatser är de mest effektiva och 

gynnsamma för elevens läsförmåga (Partanen & Siegel, 2013).  

 

I dagens skola är det av stor vikt att det finns goda systematiska screenings- och 

kartläggningsrutiner. De bör också finnas en god bedömarkompetens hos de speciallärare och 

lärare som arbetar i skolans verksamhet för att tidigt upptäcka de elever som riskerar att få 

svårt med läsningen (Hagtvet et al., 2016; Scanlon, Gelzheiser, Vellutino, Schatschneider & 

Sweeney, 2008). I intervjuerna framkom speciallärarnas beskrivningar i att kartlägga och 

utreda vad eleven har svårigheter i eller vad det är som ligger till grund och hindrar elevens 

läsutveckling, de ser detta som en nödvändighet för att kunna sätta in rätt stöd. 

 

Fischbein (2014) menar att det inte är helt ovanligt att lärare och speciallärare som undervisar 

i de lägre åldrarna inte har de kunskaper som krävs för att kunna identifiera var eleven 

befinner sig i sin läsutveckling. Hon menar vidare att det inte heller är helt ovanligt att 

pedagogerna även saknar kunskaper i vilka åtgärder som ska sättas in för de elever som 

befinner sig i riskzonen för lässvårigheter. Detta avspeglas inte i våra intervjuer då vi anser att 

de speciallärare som deltog i vår studie förstår vikten i att tidigt upptäcka och kartlägga och 

att samtliga hade goda kunskaper och lång erfarenhet kring området. Däremot uppgav 

speciallärarna att det finns lärare som undervisar i årskurs 1 som inte har den kompetensen.  

 

En av skolans viktigaste uppgift är att lära barn och elever att läsa. Våra intervjuer avspeglas i 

den forskning som vi fördjupat oss i kring läsningens betydelse och vikten av den fonologiska 

medvetenheten. Läsning är grunden till nästan all kunskapsinlärning i skolans verksamhet och 
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därmed är det av stor vikt att alla barn och elever lär sig läsa och utvecklar en god läsförmåga. 

Speciallärarna i intervjuerna menar att fonologi är kärnan i att lyckas med läsningen.  

 

För att lära sig läsa är ett avgörande steg i ett barns läsutveckling förmågan att förstå språkets 

ljudmässiga sida, att vara fonologiskt medveten. Fonologisk medvetenhet handlar dels om att 

kunna identifiera initialt ljud i ord, känna igen rimord, förstå kopplingen mellan grafem och 

fonem och kunna dela upp ett ord i olika språkljud. Alla dessa delar är viktiga för 

läsutvecklingen och främst för den tidiga läsinlärningen hos barn och elever (Sundberg, 

2016). I våra intervjuer belyste speciallärarna detsamma som forskning visar kring fonologi. 

Speciallärarna menar att den fonologiska medvetenheten är grundläggande för att bli en god 

läsare och för att kunna ”knäcka läskoden”. Även Kamhi och Catts (2014) och Hagtvet et al. 

menar att den fonologiska medvetenheten är viktig och betydelsefull för läsutvecklingen men 

poängterar ytterligare förmågor och kompetenser som krävs för att lära sig läsa. De anser att 

barn och elever behöver utveckla bokstavskännedom och syntaktisk förmåga. Vilket även 

framkom i våra intervjuer. Speciallärarna menar att de elever som inte ”knäckt läskoden” eller 

som har svårigheter med läsningen har vanligtvis inte utvecklat en god fonologisk 

medvetenhet.   

 

Tidiga insatser  
Flertalet av speciallärarna beskriver att de elever som i slutet av förskoleklassen visat 

svårigheter med den fonologiska medvetenheten och hade låg bokstavskännedom, fångas upp 

redan i augusti i årskurs 1. Speciallärarna arbetar då intensivt med dessa elever i korta 

arbetspass flera gånger i veckan. De arbetar oftast med en-till-en-undervisning och fokuserar 

på övningar som stärker den fonologiska medvetenheten och fonem-grafem-kopplingen. 

Intensiteten i insatserna är något som betonas av speciallärarna och som även är väl förankrad 

i forskning. 

 

En strukturerad intensiv en-till-en-intervention som ges under en begränsad tidsperiod och 

som kombinerar fonologisk träning med läsförståelseträning är mer effektiv än vanlig 

specialundervisning som ges mer sporadiskt. De positiva effekterna av interventionerna 

tenderar också att hålla i sig över tid (Wolff, 2011; Fält, 2013; Torgersen, 2007).  

 

Samtliga speciallärare betonar vikten av att eleverna ska bli ljudsäkra och många förespråkar 

en avkodningsfokuserad läsundervisning, men poängterar även att det är viktigt att träningen 
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upplevs som meningsfull för eleverna. Det överensstämmer med aktuell forskning. Lärare 

som undervisar explicit och strukturerat med avkodningsfokuserad läsinlärning får bättre 

resultat när det gäller elevers läsförmåga jämfört med lärare som använder helordsmetoden 

(Otaiba, Kosanovich & Torgesen, 2014). Läsinlärning som ensidigt baseras på 

helordsmetoden kan förstärka en läsutveckling som förblir logografisk och därmed riskera att 

eleverna gissningsläser. I SBU-rapporten (2014) framkommer att elever med dyslexi som får 

en strukturerad undervisning i fonem-grafem-kopplingen förbättrar sin fonologiska 

medvetenhet, läsförmåga, läsförståelse och stavning. Hagtvet et al. betonar vikten av att 

eleverna får funktionell bokstavskunskap det vill säga att eleverna får möta bokstäverna som 

byggstenar i språk, att de får en upplevelse av hur tal- och skriftspråk samverkar med 

varandra. De betonar också att bokstavsarbetet ska vara undersökande och lustfyllt.  

 

I studien framkommer att det är framförallt den tekniska sidan av läsningen (avkodning och 

inkodning) som övas hos speciallärarna och att den kreativa delen av läsningen och 

språkförståelsen övas i klassrummet. Anledningen till detta är att eleverna ska få en 

överinlärning för att befästa fonem-grafem-kopplingen och att risken med att misslyckas med 

den första läsinlärningen ska minimeras. Det är därför viktigt att specialläraren och lärare i 

årskurs 1 har ett nära samarbete så att det för elevens del blir en balans i läsundervisningen. 

Forskning visar på betydelsen av att läsundervisningen är balanserad där både den tekniska 

sidan och språkförståelsen är närvarande i undervisningen.  Tjernberg (2013) betonar vikten 

av att man i den tidiga läsinlärningen har en balanserad undervisning och kombinerar det 

systematiska arbetet med språkljuden (phonics) med läsning i meningsfulla sammanhang. De 

språkliga funktionerna tala, läsa och skriva samverkar i det språkstimulerande arbetet. Fält 

(2013) menar att en kombinerad träning av både fonologi och språkförståelse är mer effektiv 

än respektive träning var för sig. Vidare menar författaren att strukturerad datorbaserad 

läsintervention i en-till-en-undervisning kan vara motivationshöjande och leda till en positiv 

effekt på interventionen och att det är möjligt för elever att förbättra sin läsförmåga med 

intervention som inte innehåller hemuppgifter. 

  

Flera av speciallärarna använder lärplatta i undervisningen för att variera övningarna, men 

betonar vikten av att eleverna skriver för hand för att få med flera sinnen och för att befästa 

fonem-grafem-kopplingen. Speciallärarna nämner olika metoder som de inspireras av, 

däribland Läsinlärning i 7 steg, Bravkod, Wittingmetoden och Trädet (som är datorbaserade 

övningar med inspiration från Wittingmetoden). I Wittingmetoden övas både avkodning och 
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språkförståelse, men var för sig. Swärd (2008) menar att Wittingmetodens multisensoriska 

avlyssningsskrivning där eleverna skriver innehållsneutrala språkstrukturer gör att eleverna 

blir ljudsäkra och man undviker att eleverna ”plockar ljud för ljud” som det lätt kan bli när 

nybörjarläsaren ska läsa ord i böcker. Vidare menar författaren att det med Wittingmetoden 

blir en tydlighet från starten av läsinlärningen eftersom man fokuserar på ljuden och säkrar 

dessa. I arbetet med den fria associationen stimuleras språkförståelsen på ett kreativt sätt då 

eleven ska komma på ord utifrån de innehållsneutrala språkstrukturerna, vilket därefter kan 

byggas ut till meningar. Ordskapandet leder till en skrivglädje hos eleverna där ords 

betydelse, begrepp och grammatik behandlas. I metoden är även elevansvar och 

metakognition viktigt.  

 

Myrberg (2003) menar att många speciallärare gärna vill använda speciella metoder och 

arbetssätt. Författaren belyser att det kan finnas en risk om man fokuserar stelbent på en 

metod utan att förstå de bakomliggande språkutvecklingsfaktorerna i metoden. Risken kan bli 

att det blir ett mekaniskt drillande av språkljuden utan meningsfullhet.  

Utmaningar 
I arbetet som speciallärare tillkommer en del utmaningar och svårigheter i de uppdrag som 

yrket medför. Utmaningarna som speciallärarna beskriver i våra intervjuer är av likartad 

karaktär och påminner om varandra på många sätt. Speciallärarnas beskrivningar på 

utmaningarna och svårigheterna avspeglas på flera områden där alla är lika viktiga för att 

kunna utföra ett gott arbete. Lindqvist och Holmström Wirf (2016) menar att vara 

speciallärare är en roll som kan upplevas omöjlig på flera avseenden. Som speciallärare har 

man flera uppgifter som ska tillfredsställas hos bland annat elever, lärare, föräldrar, rektorer 

och skolledning.  

 

Den största utmaningen som samtliga speciallärare beskriver i våra intervjuer är att känna sig 

otillräcklig för att hinna med alla elever som är i behov av särskilt stöd. Speciallärarna saknar 

tid och ser detta som en av de största utmaningarna i yrket. I intervjuerna uppgav 

speciallärarna att de saknar tid för att hinna med alla elever som är i behov av särskilt stöd, de 

saknar tid för egen planering och reflektion och de saknar tid för gemensamma diskussioner 

och erfarenhetsutbyte tillsammans med kollegor. De känner sig otillräckliga som pedagoger 

och menar att de tyvärr måste genomföra svåra prioriteringar, att de inte hinner hjälpa alla 

elever så som de skulle vilja göra i sitt yrke.   
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I forskning kring utmaningar och svårigheter i yrket som speciallärare framkommer samma 

dilemma som i våra intervjuer. Takala och Ahl (2014) menar att den största utmaningen som 

speciallärare beskriver handlar om brist på tid. Enligt deras undersökning saknar speciallärare 

tillräcklig med tid för de elever som är i behov av särskilt stöd, tid för att dokumentera och för 

att kunna samtala och konsultera med kollegor. I intervjuerna framkom ytterligare utmaningar 

i yrket som speciallärare. Dessa utmaningar handlar om svårigheter i att hjälpa och stötta 

eleverna till motivation, en bra självbild och en positiv inställning till läsning. Stanovich 

(1986) beskriver Matteuseffektens betydelse för framgångsrik läsutveckling för elever i 

skolans verksamhet. Han menar att de barn som lyckas i den första läsinlärningen och lär sig 

läsa på ett relativt enkelt sätt tenderar att läsa mer och utvecklar sin läsförmåga ytterligare, 

medan de barn som har svårigheter med läsinlärningen och inte lär sig läsa i ett tidigt skede 

tenderar i att undvika läsningen helt och stannar i sin språkliga utveckling. Detta i sin tur gör 

att eleven hamnar i en negativ spiral som många gånger påverkar elevens självbild negativt. I 

intervjuerna menar speciallärarna att detta är en svår utmaning. Speciallärarna i intervjuerna 

menar vidare att det är viktigt att arbeta förebyggande och sätta in tidiga insatser vid behov så 

att alla barn och elever i skolans verksamhet får känna lyckan i att lära sig läsa och undvika 

Matteuseffekten, att hjälpa och stötta eleverna innan de tappar motivation och läslust. 

 

Lärare och pedagoger som arbetar med den tidiga läsinlärningen behöver ha kunskap och 

förståelse för hur självbild, motivation och lässvårigheter samverkar. De ska även sträva efter 

att hjälpa eleverna med att bygga upp en positiv bild av sin läsförmåga (Taube, 2009 & 

Hagtvet et al., 2016).  De speciallärare som deltog i vår studie har goda kunskaper kring 

området men ser detta som en utmaning då det ibland är svårt att vända ett negativt mönster 

hos barn och elever med svårigheter i läsningen.  

 

Framgångsfaktorer 
Samtliga speciallärare i studien är överens om vikten av tidiga insatser för de elever som 

riskerar att misslyckas med sin läsinlärning. Ingen av speciallärarna anser att man ska ”vänta 

och se”, för att eleverna ska få möjlighet att ”mogna” innan man sätter in eventuella insatser. 

De beskriver att en viktig framgångsfaktor är att eleverna får hjälp innan de hinner misslyckas 

med den första läsinlärningen, för att det annars blir ännu svårare att lära sig läsa, då det kan 

bli andra svårigheter i form av bristande motivation och dåligt självförtroende. De 

speciallärare som beskriver att de arbetar intensivt direkt i årskurs 1 med de elever som inte 

var fonologiskt medvetna i slutet av förskoleklassen, uppger också att dessa elever ”knäckte 
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koden” och lärde sig att läsa under höstterminen i årskurs 1. Myrberg (2003) och Heimdal 

Mattson och Roll-Pettersson (2007) redogör för den ”vänta och se” mentalitet som varit 

vanlig i svensk skola, bottnar i en okunskap hos lärarna. Även Fouganthine (2012) menar att 

specialpedagogiska insatser ofta kommer för sent, sker sporadiskt och att eleverna inte alltid 

förstår syftet med dem. Hon poängterar att det är viktigt att tydliggöra syftet med 

specialundervisningen och ha tydliga mål för att eleverna ska utveckla sin metakognition som 

är avgörande för deras utveckling och att det då blir motivationshöjande för eleverna. 

Dessutom belyser hon att elever som inte fått rätt hjälp tidigt ofta får sekundära svårigheter 

vilket innefattar bristande självförtroende, emotionella svårigheter och undvikandestrategier. 

Myrberg betonar att om skolor framgångsrikt organiserar effektiva resurser till den första 

läsinlärningen kommer med all säkerhet behovet av specialpedagogiskt stöd längre upp i 

åldrarna att minska. Vissa av speciallärarna vittnar om att bristande resurser kan leda till att 

elever inte får det tidiga stöd som de skulle behöva och att det ibland blir 

”brandkårsutryckningar” längre upp i åldrarna. Ofta är det bara en speciallärare på skolan och 

det är många elever som behöver hjälp och då kan det viktiga förebyggande arbetet riskera att 

bortprioriteras. Det gäller att skolledningen inser vikten av tidiga insatser och förlägger 

resurser till den inledande läsinlärningen. 

 

Ström och Lahtinen (2012) redogör för Finlands satsning på tidiga intensiva insatser inom läs- 

och skrivinlärning och hur det kan leda till ökad inkludering. I Finland är det ungefär 30 - 

40% av eleverna i årskurs 1 som får specialundervisning inom klassens ram. Det betyder att 

det specialpedagogiska stödet riktas till flera elever och risken för att eleverna ska känna sig 

utpekade och avvikande minskar. 

 

Speciallärarna beskriver att en viktig framgångsfaktor är att lärare har goda kunskaper i 

läsinlärning för att kunna veta var eleven befinner sig i sin läsutveckling och kunna ge det 

stöd som eleven behöver för att utveckla sin läsning. I studien framkom att kompetensen inom 

läsinlärning hos lärare som undervisar i årskurs 1 skiftar och att specialläraren med fördjupade 

kunskaper inom läsutveckling då blir extra viktig i arbetet med tidiga insatser som då 

innefattar både konsultation till undervisande lärare och individinriktade insatser i form av att 

arbeta enskilt i intensiva perioder med elever som riskerar att misslyckas med den första 

läsinlärningen. Alatalo (2011) problematiserar det faktum att det finns lärare i årskurs 1 som 

inte har fått en grundläggande utbildning i läsinlärning. Det finns lärare som tror att det bara 

är att ”läsa mera” så kommer läsningen att utvecklas och det bottnar förmodligen i bristande 
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kunskaper i hur vårt språk är uppbyggt och vad som kännetecknar en god 

skriftspråksinlärning. Många av de äldre lågstadielärarna som fick en mycket gedigen 

utbildning i läs- och skrivinlärning har dessutom gått i pension. Det råder konsensus gällande 

speciallärar- och lärarkompetensens betydelse för en framgångsrik läsutveckling. Myrberg 

(2003), Tjernberg (2013) och Hagtvet et al. (2016) betonar vikten av att det finns personer 

med särskild kompetens inom läs- och skrivområdet och att det bedrivs ett förebyggande och 

språkutvecklande arbetssätt på skolorna. Torgersen (2007) och Fält (2013) menar att en 

framgångsfaktor är lärarskicklighet kombinerat med en-till-en-undervisning i intensiva 

perioder.  

 

Speciallärarna beskriver motivationens betydelse för en framgångsrik läsutveckling och 

menar att om eleverna tidigt får en upplevelse av bemästrande och ser sin egen utveckling är 

det motivationshöjande vilket gynnar deras fortsatta läsutveckling. Taube (2009) betonar 

vikten av att eleven upplever en inre kontroll när det ska lära sig att läsa. Kraven behöver vara 

anpassade efter elevens förmåga och framstegen behöver synliggöras för eleven. Om eleven 

trots ansträngningar inte upplever förbättringar kan det i stället resultera i en inlärd hjälplöshet 

och sänkt motivation. 

Avslutande reflektioner 
Syftet med det självständiga arbetet är att få fördjupad kunskap om hur man som speciallärare 

kan förebygga att barn och elever hamnar i lässvårigheter. Vi anser att vi har fått svar på 

studiens frågeställningar då vi har fått detaljerade beskrivningar och många exempel på hur 

speciallärarna arbetar med tidiga insatser. Flertalet av speciallärarna arbetar med en-till-en-

undervisning i intensiva läsperioder i årskurs 1 och det innebär att eleverna då behöver lämna 

sin ordinarie klassrumsundervisning en kort stund vid flera tillfällen per vecka. Speciallärarna 

nämner att det är lättare att motivera eleverna när de är yngre, vilket gör att det är befogat att 

ge eleverna mycket hjälp i början av läsutvecklingen. De menar att elever som riskerar att 

misslyckas med den första läsinlärningen måste ha en tydlig undervisning och en 

överinlärning i fonem-grafem-kopplingen och då är det motiverat med en-till-en-undervisning 

även om det betyder att eleven måste lämna den vanliga klassrumsundervisningen under en 

begränsad period. Med den tidiga insatsen är förhoppningen att eleven ska kunna klara sig 

utan specialpedagogiskt stöd fortsättningsvis. I och med att vi till stor del gjort ett strategiskt 

urval har vi kommit i kontakt med skolor som framgångsrikt organiserat tidiga insatser för att 

främja god läsutveckling. Vi tror dock att det fortfarande är vanligt att det specialpedagogiska 

stödet sätts in för sent på många skolor. Vår förhoppning är dock, att då forskning visar på 



 

40 
 

konsensus gällande att ge tidigt stöd för elever som riskerar att misslyckas med den inledande 

läsinlärningen, kommer fler skolor att organisera effektiva resurser till de yngre skolåldrarna. 

 

Vidare forskning  
I vår studie har vi fått en bra bild av hur speciallärare uppfattar sitt arbete med tidiga insatser 

för att främja god läsutveckling. Det hade varit intressant att även fördjupa sig i elevernas syn 

på det specialpedagogiska stödet och hur de upplever den tidiga intensiva en-till-en-

undervisningen.  
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Bilaga 1 

Missivbrev till rektor 
 
Hej! 

Vi heter Maria Falk och Nathalie Carlström Englund och går sista terminen på 

speciallärarprogrammet med inriktning språk-, läs- och skrivutveckling på Mälardalens 

högskola. Denna termin ska vi skriva vårt självständiga arbete, som handlar om tidiga insatser 

för att förebygga och möta hinder i barns läsutveckling.  

Vi kommer att genomföra en intervjustudie och vi vill därför komma i kontakt med 

speciallärare/specialpedagoger som arbetar mot de yngre åldrarna. Intervjun kommer att 

handla om speciallärares arbete för att främja god läsutveckling hos barn i de tidiga 

skolåldrarna. Intervjun beräknas ta ca 45 minuter och kommer att spelas in. Deltagandet är 

frivilligt och man kan när som helst avbryta sin medverkan. Full anonymitet utlovas och 

intervjusvaren kommer endast användas i denna studie. 

 

Vi hoppas att er skola vill medverka i studien och att vi i så fall kan få komma i kontakt med 

aktuell speciallärare/specialpedagog. Vi vore tacksamma om du som rektor hör av dig till oss 

snarast så att vi kan ta kontakt med berörd speciallärare/specialpedagog under januari och 

genomföra intervjuerna under februari. 

 

Om du har några frågor får du gärna höra av dig till oss eller vår handledare på 

Mälardalens högskola.  

 

 

Vänliga hälsningar 

Maria Falk och Nathalie Carlström Englund 

 

Maria Falk xxxx@student.mdh.se  

Nathalie Carlström Englund xxxx@student.mdh.se 

Handledare: Gunilla Sandberg xxxx@mdh.se 
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Missivbrev till speciallärare/specialpedagog 
 
Hej! 

Vi heter Maria Falk och Nathalie Carlström Englund och går sista terminen på 

speciallärarprogrammet med inriktning språk-, läs- och skrivutveckling på Mälardalens 

högskola. Denna termin ska vi skriva vårt självständiga arbete, som handlar om tidiga insatser 

för att förebygga och möta hinder i barns läsutveckling.  

Vi kommer att genomföra en intervjustudie och vi vill därför komma i kontakt med 

speciallärare/specialpedagoger som arbetar mot de yngre åldrarna. Intervjun kommer att 

handla om speciallärares arbete för att främja god läsutveckling hos barn i de tidiga 

skolåldrarna. Intervjun beräknas ta ca 45 minuter och kommer att spelas in. Deltagandet är 

frivilligt och man kan när som helst avbryta sin medverkan. Full anonymitet utlovas och 

intervjusvaren kommer endast användas i denna studie. Om du har några frågor får du gärna 

höra av dig till oss eller vår handledare på Mälardalens högskola.  

 

Ring eller maila oss senast den 30 januari om du kan delta, så kan vi boka in en tid för 

intervju under februari. 

 

Vi är mycket tacksamma om du kan medverka!  

 

 

Vänliga hälsningar 

Maria Falk och Nathalie Carlström Englund 

 

 

Maria Falk xxxx@student.mdh.se  

Nathalie Carlström Englund xxxx@student.mdh.se 

Handledare: Gunilla Sandberg xxxx@mdh.se 
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Intervjuguide 
Bakgrund 
Berätta lite om din bakgrund. 
 
Utbildning? 
 
Yrkeserfarenhet? 
 
Roll på skolan? 
 
Specialintresse? 
 

 
 

Arbetsbeskrivning 
Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 
 
Arbete på organisationsnivå? 
 
Arbete på gruppnivå? 
 
Arbete på individnivå? 
 
Dokumentation? 
 

 

Förebyggande arbete 
Hur arbetar du för att förebygga att elever 
hamnar i lässvårigheter? 
 
Överlämningar? 
 
Kartläggningar? 
 
Samarbeten? 
 
Material och arbetssätt? 

 

Upptäcka lässvårigheter 
Vilka rutiner har ni på skolan för att upptäcka 
elever som riskerar att få svårigheter i sin 
läsutveckling? 
 
Bornholm? 
 
Screeningtester? 
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Tidiga insatser 
Vilka insatser sätts in för de elever som 
riskerar att hamna i lässvårigheter? 
 
Metod och arbetssätt? 
 
Omfattning? 
 
Uppföljning? 
 
Formativ bedömning? 
 
 

 

Läsinlärning 
Hur arbetar ni med läsinlärning? 
 
Vad är viktigt i den första läsundervisningen? 
 
Hur följer ni elevernas läsutveckling? 
 
 

 

Digital teknik 
Hur används digital teknik för att stödja 
elevernas läsutveckling? 
 
 
 
 
 

 

Framgångsfaktorer 
Vilka är framgångsfaktorerna då det gäller 
tidiga insatser för att främja god 
läsutveckling? 
 
 
 

 

Utmaningar 
Vilka utmaningar möter du i ditt arbete med 
tidiga insatser för att främja god 
läsutveckling? 

 

 


