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SAMMANFATTNING 

Syftet med självständiga arbetet är att belysa hur speciallärare och lärare beskriver sitt 

förebyggande arbete kring språk-, skriv- och läsutveckling genom tidiga insatser. Vi utgick från 

våra frågeställningar; Hur beskriver några speciallärare och lärare upptäckten av elever som ligger i 

riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter? Vilka arbetssätt, metoder och läromedel 

använder några speciallärare och lärare för att arbeta förebyggande med språk-, skriv- och 

läsutveckling? För att besvara frågeställningarna har vi valt kvalitativa intervjuer med 7 

speciallärare och 3 lärare som arbetar med elever från förskoleklass till årskurs 3. I resultatet 

framkom fyra kategorier som haft betydelse för elevers språk-, läs- och skrivutveckling. För det 

första hur språkligt sårbara barn upptäcks, där olika kartläggningar och screeningtester användes. 

För det andra det förebyggande arbetet som handlade om tidiga insatser, lästräning i 

intensivperioder, och en-till-en undervisning. För det tredje framgångsfaktorer som handlade om att 

tidigt arbeta med fonologisk medvetenhet, bokstavskännedom, läromedel i den första läs- och 

skrivinlärningen samt ett varierat arbetssätt. Slutligen utmaningar, där kartläggningar visade sig ta 

mycket av lärares och speciallärares tid. Informanterna påvisade också att utmaningar var att få till 

en bra organisation kring arbetet med språk-, skriv- och läsutveckling på skolorna. 

En av våra slutsatser är att speciallärarna har en viktig kompetens och vet vilka arbetssätt och 

metoder som gynnar elevers språk, - skriv och läsutveckling. Det ser olika ut hur den kompetensen 

används och organiseras ute på skolorna. 

 

NYCKELORD: Finlands skolresultat, fonem-grafem-koppling, fonologisk medvetenhet, 

framgångsrik läs- och skrivundervisning, läromedel, pedagogisk kartläggning, speciallärarrollen, 

tidiga insatser. 
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Inledning  
På senare år har vikten av tidiga insatser i skolan lyfts fram. Finland har under lång tid haft ett 

större fokus på tidiga insatser än vad exempelvis Sverige har haft. Från juli 2019 kom en ny 

paragraf i skollagen, den så kallade ” Läsa-Skriva-Räkna-garantin”. Lagen ska vara en garanti för 

att tidiga stödinsatser sätts in i svensk skola (Skolverket, 2019). 

Vi har reflekterat över de framgångsfaktorer som forskning visar kring tidiga insatser, hur 

speciallärares och lärares praktiska arbete utförs och hur man med tidiga insatser kan få fler elever 

att nå den läs- och språkkompetens som krävs i dagens samhälle. 

Läs- och skrivfärdigheter är ett samspel mellan barnets förutsättningar och skolans förmåga att på 

olika nivåer möta dessa elever och stötta läs- och skrivutvecklingen bl.a. genom tidiga insatser. Att 

se språkligt sårbara elever i ett tidigt skede i skolan och driva språk-, läs- och skrivutvecklingen 

framåt är en viktig och avgörande roll som speciallärare och lärare har. 

 Vi har också reflekterat hur läroböcker kan vara utformade som en metodisk resurs i läsinlärningen 

och att olika läromedel, digitala och tryckta, kan vara ett stöd i elevernas läsinlärning men också 

som en resurs för pedagogens undervisning.  

 

Bakgrund 
I vår studie utgår vi ifrån litteratur- och forskningsgenomgången där relevant forskning och 

undervisning som vilar på vetenskaplig grund beskrivs. Avsnittet inleds med skolans uppdrag och 

styrdokument. Därefter kommer den teoretiska referensramen som vi utgår ifrån. Efter detta 

kommer nio underrubriker som tar upp olika aspekter på språk-, läs- och skrivutveckling. Sist 

beskrivs Finlands specialundervisning och även användandet av läroböcker, såväl digital som den 

fysiska boken, i tidig läs- och skrivundervisningen. 

 
Skolans uppdrag och styrdokument 

Från 1 juli 2019 trädde nya bestämmelser i kraft, utifrån lagen ” Läsa-Skriva-Räkna-garantin”. 

Detta är en garanti för tidiga stödinsatser, (3 kap. 4§), det innebär att elever i förskoleklass, 

lågstadiet i grundskolan, specialskolan och sameskolan som tidigt behöver stöd ska få det utifrån 

behov. Garantin innebär att elever ska få stödinsatser bl.a. genom att förskollärare och lärare ska 

samråda med personal som har specialpedagogisk kompetens. Redan i förskoleklass ska bl.a. 

elevernas språkliga medvetenhet kartläggas. Om det under tiden eleven går i förskoleklass visar sig 

att det finns en indikation att eleven behöver stöttning skall det göras en särskild bedömning, om det 
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räcker med extra anpassningar eller om eleven behöver särskilt stöd. Om det befaras att eleven inte 

kommer nå kunskapskraven som ska uppnås, ska åtgärder sättas in skyndsamt. 

Anpassningarna skall sedan följas upp i slutet av förskoleklass och i slutet av lågstadiet. Resultatet 

ska överföras till ansvarig lärare i kommande årskurs. Det är i slutändan huvudmannen som är 

ansvarig att det finns tillräckliga organisatoriska och ekonomiska förutsättningar för denna garanti.  

 

Skolan är enligt lag skyldig att hjälpa elever med inlärningssvårigheter. I skollagen (3 kapitlet 5§ 

och 8§) står det att en elev ska ges stöd om eleven riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst 

ska uppnås. I läroplanen Skolverket (2016) står det att skolan ska se till att alla elever på ett rikt och 

nyanserat sätt kan använda språket. Det är alla lärares ansvar att ge stöd till elever som visar hinder 

i kunskapsutvecklingen. 

I Skolverkets allmänna råd för arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 

Skolverket (2014) betonas det att de elever som är i behov av mer stöd än den ledning och 

stimulans som ges i ordinarie undervisningen, ska ges adekvat och tidigt stöd för att kunna 

utvecklas mot kunskapsmålen. De beskriver två olika former av stödinsatser: extra anpassningar 

och särskilt stöd. Extra anpassningar är stödinsatser av mindre omfattande karaktär som går att 

genomföra i ordinarie undervisning inom klassens ramar. Medan särskilt stöd är mer omfattande 

och oftast under längre tid. 

 Skolverket har bedömningsstöd, för åk 1-3 och kartläggning i förskoleklass. Materialet för åk 1 och 

3 är tänkt att vara ett stöd för lärarens fortsatta undervisning. Det är obligatoriskt för förskoleklass 

och åk 1. I åk 3 är det obligatoriskt med Nationella prov. Syftet är att följa upp elevens kunskaper i 

läs- och skrivutveckling. Bedömningen ska vara ett stöd för läraren: om eleven når kunskapskraven 

i läsförståelse, om en elev är i behov av extra anpassningar eller om en elev som har kommit längre 

i sin kunskapsutveckling och är i behov av ytterligare stimulans. Läraren kan också med stöd av 

bedömningsmaterialet upptäcka områden som den fortsatta undervisningen i klassen behöver 

fokusera på (Skolverket, 2016). 

 

Teoretisk referensram om språk-, skriv och läsutveckling 

Läsmodellen "The Simple View of Reading" förtydligar vad läsning innebär (Gough & Tunmer, 

1986). Läsning = Avkodning x Språkförståelse. För att läsningen ska fungera så krävs att båda 

komponenterna finns med. Enligt Gough och Tunmer (1986) och deras modell så kan lässvårigheter 

ta sig tre olika uttryck: avkodningssvårigheter, läsförståelsesvårigheter eller svårigheter med båda. 

Ett bedömning- och kartläggningsverktyg, som idag används i en del svenska skolor är LegiLexi 

som är en icke vinstdrivande stiftelse med visionen att alla barn ska lära sig att läsa under sin 
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lågstadietid. LegiLexi har tagit hjälp av Gough och Tunmers läsinlärningsmodell och 

vidareutvecklat modellen för att tydliggöra vilka färdigheter som behövs för att kunna läsa. 

Modellen hjälper även till att förklara elevers läsproblem och hur man kan arbeta förebyggande.  

 

 

 

                Figur 1. Scannad från boken Lära barn att läsa, Noren, S (2018) 

 

Beroende på var svårigheterna ligger så ser insatserna olika ut. Exempelvis så kan en elev med 

dyslexi behöva insatser när det gäller avkodning, medan de för en elev som har svårigheter med 

förståelsen kan handla om ordförrådet. För att arbeta med tidiga insatser så bör man i förskoleklass 

arbeta med både fonologisk medvetenhet som gynnar avkodning och med t.ex. högläsning och 

samtal som gynnar språkförståelseutvecklingen. Det är i synnerhet de elever som har sämre 

förutsättningar för att nå en god läsutveckling som gynnas av ljudmetoden eftersom den hjälper 

eleverna att få en nödvändig kärna och grund i avkodningen (Elbro et al., 2018). 

 

Fridolfsson (2015) beskriver två läsinlärningstraditioner som står i kontrovers till varandra, där 

diskussioner lett till splittring och oenighet om hur man bäst bör arbeta pedagogiskt med barnens 

läsning och skrivning. Dessa två är Whole Language (i Sverige kallad helordsmetoden) och Phonics 

(i Sverige likt den metod som kallas ljudmetoden). 

Whole Language bygger på en läsinlärning med hela texter som utgångspunkt. I denna metod är 

meningen med texten i centrum och att skrift förmedlar budskap. Barn ska i stora drag få välja hur 

de vill lära sig. En grundläggande faktor är att barn inte ska undervisas i läsning, barnet lär sig 
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avkodning genom att läsa olika texter på egen hand. Läsning är en meningsskapande process där 

förmågan att sammanljuda har en underordnad betydelse. Företrädare för Whole Language menar 

att barn lär sig läsa lika naturligt som de lär sig att tala. Det läggs också stor vikt på barnets egna 

skrivande och att de då också lär sig att läsa. Den andra läsinlärningsmetoden är Phonics. Här utgår 

läsinlärningen från ordens fonem. Pedagogiken bygger på att barnet först och främst ska förstå den 

alfabetiska principen och att de ska förstå sambandet mellan språkljud och bokstav. Här är 

avkodningsförmågan i fokus och är det grundläggande verktyg som krävs för en god förmåga till 

läsning. Först när läsningen uppnått ett flyt så tränas förståelsen och innehållet. En automatiserad 

avkodning är en förutsättning för att barnet ska förstå det lästa. Bokstavsinlärningen sker 

strukturerat, varje bokstav tränas separat från varandra och syftet är att bokstavens form och 

språkljud noggrant lärs in.  

Fridolfsson (2015, s. 85) skriver "Kontroversen handlar i grund och botten om var den första 

läsinlärningen ska ta sin början - i hela texter eller i ordens beståndsdelar". Fridolfsson påvisar 

vikten av att ta tillvara båda lästraditionernas fördelar och påpekar att senare tids forskning t.ex. 

Ehri et al. (2001) visar vikten av att barnen redan i första klass blir säkra på att avkoda ord. Därför 

är fonologisk medvetenhetsträning viktig i den första läsinlärningen. 

 The Simple View of Reading är en modell som får med båda dessa läsinlärningsmetoder, så i 

nybörjarundervisningen behövs både strukturerad avkodningsträning och övningar som stärker 

helheten i språket. 

 

Språk-, skriv och läsutveckling 

Först lär vi oss ordbilder sedan att ljuda ihop bokstäver, duktiga läsare läser varje bokstav men 

mycket snabbare och sätter ihop vanligt förekommande bokstavsmönster. Kamhi och Catts (2012) 

skriver förskolebarn och hur olika de kan vara med barns litteracitet när de börjar klass 1. Vissa 

elever kommer till skolan med ett rikt ordförråd och har redan knäckt läskoden medan de för andra 

barn kan vara helt nya erfarenheter. De påpekar att läraren inte får ta för givet att elever med svag 

litteracitet lär sig sakta eller har lässvårigheter, men att de kan vara i riskzonen eller som Bruce et.al 

(2017) uttrycker det, att det kan finnas en språklig sårbarhet. 

Hattie (2012) visar i sin forskning att en viktig faktor i läs- och skrivinlärning är lärarkompetens. 

Viktiga kompetenser som framkommit i forskningen är att läraren ser vilka elever som behöver stöd 

och samtidigt veta vilken typ av undervisning som eleven behöver då den inte har uppfattat eller 

förstått. Läraren ska också kunna se progressionen i elevens kunskapsutveckling och även kunna se 

uteblivna framsteg. Läraren ska ha pedagogisk närvaro med tydliga förväntningar och eleven ska 

också veta vad den kan förvänta sig av läraren. Vidare ska läraren ha tydliga mål med ett budskap 
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att eleverna vill och kan lära sig och ge alla elever ett erkännande för deras framsteg. Läraren ska 

också se färdighetsträning som en integrerad del av läs- och skrivinlärningen och utveckla elevernas 

självständighet. En annan viktig kompetens som framkommit i forskning är att läraren kan motivera 

sin egen metod för elever, föräldrar och skolledare (Myrberg, 2009). 

 

Fonologisk medvetenhet 

Fonologi är läran om språkets ljud, d.v.s. fonemen som är språkets minsta betydelseskiljande delar 

som i t.ex. bil och pil, där b och p är olika fonem. För att en god läsutveckling ska kunna ske så är 

fonologisk medvetenhet och bokstavskunskap de viktigaste faktorerna, speciellt i början av 

skoltiden och extra viktig för elever som ligger i riskzonen att utveckla läs- och skrivsvårigheter. 

Studier visar också att bra fonologisk medvetenhet är mycket gynnsam även för skrivutvecklingen. 

Träning av fonologisk medvetenhet alltså att träna på sambandet mellan fonem (språkljud) och 

grafem (bokstäver) kan göras på olika sätt, explicit och verbal träning, till implicit underförstådd 

och leksam problemlösning. Exempelvis genom olika språklekar, rim och ramsor. Exempel på 

explicit träning kan vara att sortera ord som börjar på samma bokstav. Man kan även lyssna var 

fonemet finns i ordet, att uttala orden långsamt så att de olika bokstavsljuden kan urskiljas. Det 

viktiga, och för vissa barn svåra momentet, är att upptäcka fonemet som en enhet, som en form och 

skilja den från dess betydelse. Samt att kunna tänka på hur något sägs eller skrivs (Olofsson, 2009). 

 

Alatalo (2011) skriver, i sin avhandling, att vi idag vet att språklig medvetenhet och automatiserad 

fonem-grafem korrespondens är det viktigaste faktorerna för att utveckla en god läsförmåga. 

Alatalo beskriver också att den språkliga medvetenheten byggs upp i samspel med andra under 

lekfulla och meningsfulla former redan tidigt i barndomen. Den fortsätter att utvecklas i samspelet i 

förskola och skola. När barnet når god språklig medvetenhet, börjar känna igen bokstäver, 

bokstävers ljud och börjar ljuda ihop dessa så startar för barnet en skriftspråklig resa. Studien visar 

också att tidig språklig stimuli såsom språklig interaktion och läsning av sagor och berättelser 

inverkar på tiden för barnets lässtart och på läsutvecklingen framöver.  

 

Partanen och Siegel (2013) gjorde en studie i Kanada där 650 barn testades redan i förskoleklass. 

Barn i riskzonen fick genomgå ett läsprogram i liten grupp 3-4 gånger i veckan i 20 min. De övade 

rim, segmentering av ljud, sammansmälta ljud, fonem-grafem och hur böcker läses och syftet med 

läsning. Efter programmet blev det en stor förändring som visade att tidiga insatser är framgångsrikt 

och minskar antalet elever med läs- och skrivsvårigheter. 
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Partanen och Siegel (2013) visar på olika färdigheter i läsutvecklingen och förmågor som associeras 

med läsutveckling. Fonologisk medvetenhet är en stark förutsägelse om hur läsutvecklingen 

kommer att gå. Med fonemisk medvetenhet menas förmågan att höra ljudstrukturer i talat språk. 

Fonemisk avkodning, kräver medvetenhet om korrespondensen mellan bokstäver och ljud. 

Bokstavskunskap, är såsom fonologisk medvetenhet en predikator för hur läsutvecklingen kommer 

att gå, och lägger grunden för fonologisk avkodning. RAN är också en predikator på 

läsutvecklingen och handlar om hur snabbt man kan namnge olika objekt. Arbetsminne är en annan 

viktig komponent, vid lässvårigheter finns ofta fel vid arbetsminnesuppgifter. Andra språkförmågor 

som är viktiga är t.ex. ordförrådet.  

 

Slavin et al. (2011) har i olika studier undersökt effektiva metoder för den tidiga läsinlärningen. De 

såg att den mest effektiva metoden är en-till-en undervisning med fokus på fonologisk medvetenhet. 

Effekten varar också över tid om undervisningen i klassrummet innehåller kooperativt lärande och 

att metoden Phonics används i läsinlärningen. 

 

Tjernberg (2013) skriver om forskning som visat att ett barn som inte uppnått fonologisk 

medvetenhet d.v.s. inte kan identifiera ett enskilt fonem i ett ord, inte har nått den nivå där 

läsinlärning kan starta. Tjernberg skriver också om Bornholmsmodellen som just tränar språklig 

medvetenhet, men hon påpekar att forskning visar att detta inte är tillräckligt för att säkerställa en 

läs- och skrivutveckling. Även den alfabetiska principen måste tränas d.v.s. kopplingen mellan 

fonem-grafem och olika skrivövningar. 

 

 

Språklig sårbarhet 

Bruce et.al (2016) använder ett begrepp ”språklig sårbarhet” där fokus inte i första hand handlar om 

barnets språkliga förmåga utan mer om förutsättningar i förhållande till förväntningar, i t.ex. 

kunskapsutveckling och kamratrelationer. Detta bygger på ett relationellt synsätt. Begreppet 

”språklig sårbarhet” är ett samlingsbegrepp som innefattar både permanenta och övergående 

språkproblem (Bruce et.al, 2016 s.14). Här innefattas också språkstörning som är en diagnos som 

sätts av en logoped. 

Variationen hos barn när det gäller språkliga färdigheter är stor, och märks inom språkets olika 

delområden såsom uttal, ordutveckling och berättande text. 

En språkstörning handlar om barn och elever som inte har samma språkliga förutsättningar som 

jämnåriga. Barnet kan ha fonologiska svårigheter, t.ex. att språkljuden förenklas och byter plats. 
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Semantiska svårigheter t.ex. att orden och begreppen är få och svåra att hitta. Grammatiska 

svårigheter då t.ex. orden är oböjda och kommer i oordning. Pragmatiska svårigheter, då finns 

språket men fungerar inte socialt, med t.ex. kompisar. I generella eller grava språkstörningar har 

man flera av dessa svårigheter, barnet har svårt att göra sig förstådd genom språket och att förstå 

vad andra säger (Bruce et.al, 2016). 

Den språkliga sårbarheten kan bli större när de språkliga kraven i skolan höjs, både inom utbildning 

och arbetsliv så har kraven på läs- och skrivförmågan ökat markant (Samuelsson, 2009). 

Bruce et.al (2016) påvisar också skillnaden mellan "vardagsspråket" och "skolspråket". I vardagen 

känner sig barnet trygg och kommunicerar med personer som den känner, det finns ett tydligt 

sammanhang och språket behöver inte vara så specifikt. När det gäller "skolspråket" så krävs längre 

satser, grammatisk komplexitet och begreppen är mer abstrakta, dessutom är det en större tidspress 

och det kan vara konkurrens om vem som ska få tala. I detta sammanhang framträder tydligare en 

språklig sårbarhet. 

 

Läs och skrivsvårigheter - Dyslexi 

Begreppet läs och skrivsvårigheter är även det ett samlingsbegrepp för alla individer som av olika 

anledningar får problem med läsning och skrivning. Begreppet säger ingenting om bakomliggande 

orsaker till svårigheterna, utan det finns många olika faktorer när det gäller både individ-, miljö- 

och omgivningsfaktorer. Det finns olika orsaker varför man har läs- och skrivsvårigheter det kan 

bl.a. bero på för lite läserfarenhet, svårt med koncentrationen, brister i syn och hörsel, annat 

modersmål eller bristfällig undervisning. Inom detta område finns också "specifika läs- och 

skrivsvårigheter" eller dyslexi. Dyslexi är en genetisk nedärvd fonologisk nedsättning som är en 

medfödd funktionsnedsättning (Fouganthine, 2012). 

 

Svensson (2009) skriver att Dyslexi inte beror på miljön utan är ärftligt. Men däremot kan miljön 

hjälpa till så att problemen minimeras. Fouganthine (2012) skriver att om eleven tidigt redan i 

förskolan möts av ett förebyggande arbete som senare leds in i skriftspråket så behöver inte dyslexi 

leda till ett funktionshinder.  

Gustafson (2009) beskriver begreppet dyslexi och att det finns lite olika sorters definitioner. 
Begreppet dyslexi har medicinskt ursprung och kan delas in i två grupper förvärvad dyslexi som 
tillkommit av någon sorts skada och utvecklingsdyslexi som är en medfödd dyslexi. 

Gustafson (2009) beskriver att dyslexi innebär att ha stora svårigheter med avkodningen och 
definierar dyslexi enligt följande:  
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Dyslexi är en medfödd inlärningssvårighet vilken innefattar specifika svårigheter att lära sig att läsa. Svårigheten 
beror på svag bearbetning av språkljud (fonologisk medvetenhet) och visar sig som utmaningar med avkodning. 
Barn och vuxna med dyslexi kan lära sig att läsa men det är vanligt att de har vissa kvarstående svårigheter med 
skriftspråket. (s. 12) 

Spear och Swerling (2015) visade i sin studie en tydlig uppdelning av elevers läsproblem och vad 

som behöver tränas på i följande tre grupper. 

För det första, avkodningssvårigheter; explicit systematisk Phonicsträning då eleven övar på 

ljudning fonem-grafem. Det behövs mycket av denna träning i början av åk 1. Ordförråd och 

diskussioner om text utifrån Whole Language får komma in i undervisning vid senare tillfälle. För 

det andra, läsförståelsesvårigheter; dessa elever behöver explicit undervisning och modellering av 

texten, läsförståelsestrategier och diskutera innebörden av olika texter. Här är det inte så mycket 

fokus på Phonicsträning. För det tredje, blandade svårigheter d.v.s. elever som har svårigheter med 

både avkodning och läsförståelse; här behövs träning både Phonicsträning och olika strategier för 

läsförståelse. 

  

Spear och Swerling (2015) skriver också om att svårigheter med läsning kan synas både tidigt och 

sent i skolan. Tidiga svårigheter innebär ofta problem med avkodningen, medan 

läsförståelseproblem ofta kan upptäckas i åk 4 eller 5, då det krävs ett större ordförråd och texterna 

blir mer omfattande. Många studier visar också på att barn från olika socioekonomiska grupper 

påverkar barnens läsning.  Exempelvis barn från låginkomstfamiljer kan ha brister i ordförrådet och 

i det akademiska skolspråket. 

 

Ordförråd 

Det finns olika orsaker till läs- och skrivsvårigheter som nämnts ovan såsom ärftliga och 

miljömässiga. Exempelvis kan en orsak vara då barn kommer från olika socioekonomiska miljöer. 

Barn får också olika mycket språklig stimulans i sin hemmiljö och i sin skolmiljö. Detta påverkar 

barnet på olika sätt bl.a. barnets ordförråd. Här är en viktig aspekt hur mycket föräldrarna samtalar 

med sina barn (Wolff, 2009). Enligt skolverket (2019) är ett rikt ordförråd den viktigaste faktorn för 

skolframgång. Ett dåligt ordförråd upptäcks tyvärr många gånger ofta väldigt sent. Det är i åk 4 som 

elever bör ha utvecklat ett starkt ordförråd för det är då skolspråket ökar markant och det är också 

här som man kan upptäcka elevers läs- och skrivsvårigheter. En elev som har ett dåligt ordförråd 

tappar lätt läsintresset och detta medför ännu sämre möjligheter att utveckla ordförrådet, det blir 

som en ond cirkel, som är svår att bryta. Studier visar detta, bl.a. att elever från mindre gynnsamma 

hemmiljöer bör få explicit undervisning i ökat ordförråd och detta bör sättas in under de tidiga 
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skolåren, gärna redan i förskolan. Om elevens brist i ordförrådet märks först i klass fyra så är det för 

sent, och det blir svårt att kompensera (Wolff, 2009). Även Kamhi och Catts (2012) skriver om 

kopplingen mellan tal och skrift. De menar att språksvårigheter är nära kopplade till lässvårigheter.  

De menar också att språksvårigheterna kan vara en konsekvens av lässvårigheter, eller tvärtom. 

Oavsett om det är orsak eller verkan så behövs de sättas in adekvat hjälp. Wolff (2009) skriver att 

elever med dyslexi löper en stor risk att få ett dåligt ordförråd, eftersom all kraft går åt till själva 

avkodningen, så förståelsen av texten blir drabbad. Dessa elever kan lätt komma in i en ond cirkel 

att inte vilja läsa, om inte tidiga insatser sätts in. Här finns också stora risker för eleven att känna att 

de inte klarar av uppgifter i skolan som kan leda till en låg självkänsla, och kan medföra att man 

undviker läsning, enligt Taube (2013) och Wolff (2009). 

 

Arbetsminne och långtidsminne  

I långtidsminnet har vi information som överförts från arbetsminnet. Det är viktigt att avlasta 

arbetsminnet genom att information läggs i långtidsminnet. Yngre barn har svårt med detta och det 

blir alldeles för mycket information i arbetsminnet. Detta kan medföra att det blir svårt att t.ex. 

återge en berättelse som de nyss hört eller att komma ihåg glosor som de tränat på kvällen innan. 

Att läsa kräver stor kapacitet i arbetsminnet och här finns tydlig forskning som visar att elever med 

dyslexi har ofta ett sämre arbetsminne än sina övriga kamrater. Tydliga tecken på försämrat 

arbetsminne kan vara svårigheter med instruktioner, koncentration, glömmer viktig information, 

tappar tråden, skriver samma ord flera gånger, eleven drömmer sig bort osv. För att underlätta för 

dessa, och alla, elever bör skolan och läraren använda tydliga instruktioner både muntligt och 

skriftligt, undersöka så att alla elever har förstått, uppgifter kan delas upp i delmoment, eleven bör 

använda minnesbesparande hjälpmedel tex räknetabeller osv. Dessutom bör elever med dessa 

svårigheter dagligen få träna på läs-, skriv- och förståelsestrategier (Dahlin, 2009).  

 

Yttre och inre faktorer. 

Kamhi och Catts (2012) skriver om att orsaker bakom läs- och skrivsvårigheter är ett resultat av 

yttre och inre faktorer. De menar att det varit mycket forskning som lagts på inre d.v.s. biologiska 

faktorer till lässvårigheter. De menar att man också funnit starka bevis för att biologin är en viktig 

faktor. De menar också att yttre faktorer har en stor roll och att många barn som diagnostiseras med 

lässvårigheter har brister i erfarenheter av läsning både från hemmiljön men också bristfällig 

undervisning. Dessa brister kan vara orsakerna till lässvårigheterna eller de kan uppkomma i andra 

hand p.g.a inre biologiska svagheter. De skriver för att barn ska bli duktiga läsare så behöver barnet 

uppleva text, specifik läsundervisning och möjligheter att öva sina läskunskaper. 
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Kamhi och Catts (2012) menar att fokus varit på inre faktorer d.v.s. ärftliga svårigheter och inte på 

betydelsen av bra undervisning i läsning. Inre faktorer till lässvårigheter d.v.s. genetisk grund 

behöver inte var ärftliga. Forskningsstudier har gjorts på tvillingar för att undersöka detta och 

kommit fram till att det till viss del är ärftligt, men att generna inte är det enda som påverkar 

läsförmågan. Studier har visat att genetiska faktorer stod för en stor del av den fonologiska 

medvetenheten, snabb benämning och verbalt minne, men ordförråd och bokstavskunskap var inte 

genetiskt betingat. De menar att generna står för förutsättningar, men själva läsningen i sig finns 

inte i generna. Läsning är en så ny företeelse så det kan inte finnas i våra gener. Det är istället ett 

samarbete mellan arv och miljö som avgör om det blir svårigheter i läsprocessen eller inte (Kamhi 

& Catts, 2012). 

 

Självbild 

Taube (2013) skriver om vikten av att ha ett gott klassrumsklimat och att hela tiden ha fokus på att 

stärka eleverna i sin egen självbild när det exempelvis gäller läsandet. Taube skriver att både låg 

självbild och i viss mån bristfälligt utvecklande strategisk förmåga kan man göra något åt. Då en 

elev har en låg självbild av sin egen förmåga att kunna läsa har den oftast sin förklaring i för många 

misslyckanden och överkrav. Det kan exempelvis handla om att eleven mött för svåra texter i sin 

första läsinlärning.  

Även Bruce et al. (2017) menar att självbild och självförtroende spelar en mycket stor roll i 

elevernas arbete med läsinlärningen. Bruce fortsätter att det är centralt att barnet så tidigt så möjligt 

får uppleva att man lyckas i sina ansträngningar att “knäcka” läskoden som oftast leder till att 

barnet vill läsa mer. 

Här menar Bruce att det också är mycket viktigt att upptäcka elever som ligger i riskzonen att 

utveckla lässvårigheter och erbjuda en undervisning med daglig läsning under en läsperiod på 6-12 

veckor. Arbetssättet måste här vara strukturerat och bygga på skönlitterära texter som motsvarar 

elevens förmåga och utifrån elevens intresseområden så att läsningen upplevs som lustfylld. 

 

Tidiga insatser 

Albert Einstein lär ha sagt,” Intelligenta människor löser problem. Genier förebygger dem”. 

Det är just detta förebyggande arbete som tidiga insatser handlar om. 

I de tidiga åren i förskolan är det viktigt att arbeta med språklig medvetenhet. Detta handlar om att 

förstå att ett ord både är "innehåll" och "form". Det räcker alltså inte med att ha ett fungerande 

talspråk utan det krävs förståelse också för hur det är uppbyggt. Det handlar om att analysera 

språket t.ex. se orden i meningar, dela upp orden i morfem och fonem. Detta kan tränas bl.a. genom 
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att rimma, sjunga sånger, läsa böcker och olika litteracitetsaktiviteter. Regelbunden träning i 

smågrupper är viktigt, där möjlighet ges för muntliga språkaktiviteter, så att barnen får pröva och 

reflektera över sina nya kunskaper om språket (Druid Glentow, 2006). 

 

Även Lundberg (2007) har forskat kring detta och påvisar bl.a. betydelsen av att barnet kan rimma. 

Detta för att rimmen sätter fokus på ordets ljudstruktur (fonem) och det gynnar en god läs- och 

skrivinlärning. Lundberg har utvecklat Bornholmsmodellen som är ett material för förskoleklasser 

med ett innehåll av olika språklekar. Syftet är att i lekens form träna och utveckla barnens språkliga 

medvetenhet. Det har gjorts många studier kring viktiga delar för en god läs- och skrivutveckling. 

Några viktiga kompetenser som ett barn tidigt behöver utveckla är generell språklig kompetens t.ex. 

ordförrådet för att kunna berätta och uttrycka känslor. Fonologiska färdigheter att kunna uppfatta de 

språkliga delarna, fonem och hur dessa ljud blir ord. Det är också viktigt att barn tidigt utvecklat 

begrepp om texter och vad de kan användas för (Arnqvist, 2009). 

 

Bruce et al. (2017) menar att muntligt och skriftligt språk hänger ihop. Hon har utvecklat en 

språktrappa där hon visar att samspel och kommunikation är grunden för god läs- och 

skrivutveckling. Barnet skapar tidigt ord för omvärlden som senare i skolåldern kan plockas fram, 

och som medför att eleven så småningom kan skriva orden och begreppen. 

I förskolans läroplan understryks verksamhetens ansvar att ge alla barn optimala förutsättningar för 

utveckling och lärande. Bruce et.al (2017) menar att pedagoger i förskolan bör sammanföra 

talspråket och det skriftbaserade kunskapsspråket eller som man också kan uttrycka det 

vardagsspråk och skolspråk. T.ex. kan man ha en planeringskalender för att skriva i, kring olika 

aktiviteter. Barnen kan då också rita eller diktera vad som ska stå i kalendern. Här är det också 

mycket värdefullt om föräldrar är delaktiga och läser tillsammans med sitt barn. Det är i 

meningsfulla sammanhang som språket utvecklas, används och ges näring. Det är bra att tänka på 

att inte ha ett alltför stort flöde av ord och meningar som är obegripliga för barnet, detta kan snarare 

skapa en frustration och motstånd. Det är viktigt att ta det lugnt i språkliga sammanhang t.ex. vid 

högläsning. Att våga stanna upp och dela sina egna förståelsestrategier och att låta barnen dela med 

sig av sin förståelse. Exempelvis att prata om bilder, vad man tror ska hända sedan, eller om man 

varit med om något liknande själv. Detta kan möjliggöra ett livslångt intresse för berättande och 

läsning. 

Bruce et al. (2017) belyser att de flesta barn på bara några år utvecklar ett helt språk utan till synes 

minsta ansträngning. Här finns vissa skillnader om hur detta går till. Den ena hållningen menar att 

den grundläggande språkförmågan är medfödd, och stimulans från omgivningen sätter igång 
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språkutvecklingen, (biologiskt perspektiv). Den andra hållningen menar att det är omgivningens 

stimulans som har avgörande betydelse för barnets språkutveckling (Sociokulturellt perspektiv). 

Båda dessa förklaringsgrunder är viktiga och de kompletterar varandra.  

 

Även Kamhi och Catts (2012) tar upp detta och skriver att läsförmågan inte är biologisk till skillnad 

mot talet, så därför blir uppmärksamhet, instruktioner och motivation viktiga ingredienser i 

läsinlärningen. De menar också att detta är en förklaring till att det inte är lika lätt att lära sig läsa 

som att lära sig att tala. 

Barn med språkliga funktionsnedsättningar utvecklar fonologisk medvetenhet senare än jämnåriga 

ibland utan att det märks på språket. Därför är det viktigt med tidiga insatser. Eftersom fonologiska 

svårigheter kan upptäckas tidigt i ett barns liv så bör utredning av potentiella dyslektiker göras 

redan innan barnet kan skriva (Al Otaiba, Kosanovich & Torgesen, 2014). 

 

Fouganthine (2012) visar i sin forskningsstudie att det har avgörande betydelse för läsinlärningen 

hur långt eleven har kommit i sin språkliga medvetenhet, när den börjar skolan. Även hon menar att 

det är viktigt att redan i förskolan arbeta med språkstimulerande övningar. Eftersom språket 

utvecklas tidigt så är det viktigt att skolan arbetar förebyggande och ger den stimulans och 

uppmuntran som krävs för att eleven ska utvecklas och befästa färdigheter i läsutvecklingen. 

Partanen och Siegel (2013) visar att tidig identifiering och insatser är avgörande. Elever som inte 

lärt sig läsa i slutet av åk 1 klarar troligtvis inte att prestera inom ett medelvärde vid slutet av 

grundskolan. Risken är också hög att de lämnar skolan och utvecklar psykiska problem  

 

Tjernberg (2013) påvisar vidare att de som framgångsrika skolor alla har gemensamt är att de 

arbetar med tidiga insatser med fokus och uppmärksamhet på fonemen i den tidiga läsinlärningen. 

Det visar sig också att detta arbete gagnar alla elever, men är helt nödvändig för vissa. 

Med tidiga insatser motverkas också "Matteuseffekten" Stanovich (1986 ) som i korthet innebär att 

barn som har god läsförmåga läser mycket och ofta, medan barn med svag läsförmåga undviker 

läsning. Detta leder till att starka läsare blir bättre och bättre, medan svaga läsare kommer efter mer 

och mer. Glappet mellan svaga och starka läsare ökar konstant (Westlund, 2012). Det medför att 

eleven får dåligt självförtroende i läsande sammanhang, och använder sig av icke ändamålsenliga 

strategier vid läsning som måste läras om, och detta är tidskrävande (Hagtvet et al., 2016). 



 

 

 

16 

 

Finland-tidiga insatser och specialundervisning. 

Vad är förklaringen till Finlands goda Pisa-resultat? Pisa är en kunskapsutvärdering som mäter 

skolbarns prestationer runt om i världen, den undersöker bl.a. läsförståelse. Takala, Pirttimaa och 

Törmänen (2009) menar att satsningen på de små barnens läsförmåga är en viktig orsak till Finlands 

goda skolresultat. De understryker att alla måste få grundläggande kunskaper i språket redan från 

början. Den stora satsningen på små barns läsförmåga har funnits sedan 80-talet. De beskriver att 

arbetet med de yngsta elevernas språkutveckling oftast utförs av speciellt utbildad klasslärare. 

Dessa lärare är inriktade på första och andra klass. De använder sig av övningar i fonologisk 

medvetenhet bl.a. genom datorbaserade spel och lärarna behärskar många olika metoder för att lära 

eleverna att läsa. De använder både syntetiska metoder, där man fokuserar på fonem och analytiska, 

där man fokuserar mer på hela ord. I Finland ges specialpedagogiska stöd på fyra olika nivåer. Den 

första formen är mer träning för eleven. Det andra stödet handlar om en mer riktad explicit metod. 

Den tredje innebär övningar som tränar eleven metakognitivt exempelvis olika läsförståelse 

strategier. Den fjärde formen innebär att lärarna ger eleven mentalt stöd samt tillsammans med 

eleven diskuterar elevens starka och svaga sidor (Takala, Pirttimaa & Törmänen, 2009). 

 

Savolainen (2009) har också skrivit om Finlands skolsystem. Här beskrivs att det skett en snabb 

ökning av specialutbildningsstöd. Savolainen menar att detta stöd gynnar de elever som bäst 

behöver det, och att det är en förklaring till att Finland har färre svagpresterande elever än övriga 

OECD-länder. Hon menar att just specialläraren spelar en viktig roll för en inkluderande utbildning, 

d.v.s. en skola för alla. 

  

Enligt Hagtvet et al. (2016) är Finland, ett exempel på, ett land där lärarna har god kompetens, men 

de har i sin tur också tillgång till ytterligare kompetens i form av t.ex. resurslärare eller 

specialpedagog. Hagtvet et al. (2016) jämför Finlands utbildningssystem med idrottssammanhang 

där kulturen är att vi gör varandra bra. Lärarna har hela utbildningssystemet bakom sig och varken 

elever eller lärare ska lämnas åt sig själva. Finland har skapat ett utbildningssystem med flera nivåer 

och en organisation som gör både elever och lärare bra. 

 

Läroböcker i den tidiga läs- och skrivinlärningen. 

På senare år har samhällsdebatten och forskning skrivit en del om hur läroböcker generellt kan vara 

en resurs och en framgångsfaktor i undervisning och i den första läsinlärningen. Styr och begränsar 

läroboken för mycket i lärarens undervisning? Har datorer och den digitala undervisningen ersatt 
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läroboken? Forskning visar på vilka kriterier som styr val av läroböcker. Forskning belyser också 

vikten av att det finns både tillgång till tryckta och digitala läromedel. I denna del försöker vi belysa 

en del utav den forskning som finns idag. 

 

Reichenberg (2014) skriver om vikten av att ha ett kollegialt lärande, då lärarnas nätverk är viktigt 

när man väljer läroböcker och vilken undervisning som behövs. Reichenberg fann i sin studie att det 

är av stor vikt att lärarna har kunskap och god utbildning för att kunna använda läroböcker på rätt 

sätt. Här såg hon också att specialundervisning och vägledning hur läroboken kan användas på bästa 

sätt, utifrån de elever som behöver tillgodogöra sig undervisning på rätt nivå och egen förmåga, var 

en framgångsfaktor. En lärobok ska kunna vara utformat så att alla elever ska kunna ta till sig 

informationen utifrån sin egen kunskapsnivå. En annan intressant slutsats, som Reichenberg såg, 

och som hon också såg som oväntad, var att erfarenheten av antal undervisningsår påverkade 

lärarnas val av nya läroböcker. Speciellt gällde det lärare med specialpedagogisk kompetens. En 

trolig förklaring till detta kunde vara att lärare med specialpedagogisk kompetens kände att de redan 

hade en erfarenhet av kriterier för urval av läroböcker. Reichenberg understryker behovet av att 

fokusera på hur man väljer undervisning och läroböcker i lärarutbildningen. Det finns också ett 

behov av fortbildning för praktiserande lärare ute på skolorna. 

Oats (2014), som är forskningschef vid Cambridge Assessment, och som bl.a. inriktat sin forskning 

på läroböcker då han studerat över 200 läroböcker från Massachusetts i U.S.A., Finland, Hongkong, 

Singapore, England och Alberta i Kanada, alla med höga kunskapsresultat, har dragit följande 

slutsatser i sin rapport. Läroböcker av hög kvalitet har ett avgränsat innehåll och fokuserar på 

begrepp och grundläggande kunskap. Dessa läromedel har också noga utformade övningar och 

utmanande frågor. Läromedlen uppmuntrar elever att reflektera och vidga sitt tänkande och också 

en utformning och design som stöder detta. Läroböcker med hög kvalitet ger lärare möjlighet att 

utveckla och bedriva stimulerande undervisning. En av de viktigaste slutsatser som Oats kan se i sin 

forskning är att högkvalitativa läromedel spelar en viktig roll i högpresterande utbildningssystem. 

Oats ser med stor oro till den negativa inställning till användandet av läromedel som under de 

senaste två decennierna varit utbredd i exempelvis England. Här har läroboken ersatts av eget 

utvecklat material som Oats menar inte håller samma kvalite som material i andra 

utbildningssystem där kvalitativa läromedel istället används. Oats menar att det är en stor utmaning 

och problem i England att återskapa tilltron till att bygga undervisning utifrån goda läroböcker då 

det har funnits en anti-läroboks-anda under många år. Oates konstaterar att man i England i mindre 

utsträckning än tidigare använder högkvalitativa läroböcker samtidigt som andra länder utvecklat 

läroböcker med mycket hög kvalitet. Oats menar också att England har glömt att läroböcker stöder 
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både elever och lärare och sparar tid för lärarens planering av sin undervisning. Oates poängterar att 

läroböcker i allmänhet utvecklas för att stödja högeffektivt lärande i undervisningen. Dock kan Oats 

med tillfredsställelse konstatera att under bara de två senaste åren så har trenden i England vänt och 

numer efterfrågas allt mer kvalitativa läromedel i undervisningen.  

Oats har funnit att läroböcker inte är styrande. Inte ens i Singapore där det är ett tydligt statligt 

reglerande av läroböcker. Lärare i Singapore ser tvärtom att läroböcker är en framgångsfaktor för 

att föra undervisningen framåt och att det också finns professionellt utrymme att använda 

läroböcker på olika sätt.  Oats har bl.a. intresserat sig för olika kriterier hur framgångsrika 

läromedel är utformade. En av dessa kriterier är läroböckers karaktäristiska drag utifrån 

språkuppbyggnad och användning av bilder. Oats tar Singapore, som har statligt godkända 

läromedel och som skulle kunna vara “toppstyrda och oföränderliga naiv” (Vinde, s. 12), som ett 

exempel på att deras läromedel i matematik fungerar då matematikböckerna inkluderar exempel och 

frågor som har använts i hundratals år därför att de fortfarande fungerar och kommer att fortsätta att 

fungera i framtiden. Oats konstaterar att det är de bästa lärarna världen över som i högst 

utsträckning stödjer och använder de högkvalitativa läroböckerna i sin undervisning. 

Oats förtydligar att digitaliseringen i skolan ger många möjligheter men att man också måste vara 

försiktig så att de tryckta läroböckernas kvalitet inte försämras då de digitala läromedlen hela tiden 

utvecklas. Oats vill se en likvärdighet mellan de tryckta läroböckerna och de digitala läromedlen. 

Han konstaterar att det är viktigt för skolan att båda alternativen finns, då det kan gynna elevers 

behov av kunskapsinhämtning på olika sätt. 

 Branschorganisationen Svenska Läromedel har, precis som Oats, också mött på liknande anti-

läroboksanda uti svenska skolor och efterlyser en större diskussion omkring läroböckers betydelse 

för jämlikhet och kunskapsresultat, som inte alls tagits upp i läromedelsdebatten i Sverige. De 

hänvisar också till Oats (2014) och menar att debatten omkring goda kvalitativa läroböcker är helt 

nödvändig om lärare i Sverige ska få bättre förutsättningar att undervisa och också för att elever ska 

få struktur och sammanhang i sitt lärande. Debatten är dessutom viktigast för de elever som behöver 

skolan mest. Svenska Läromedel betonar också betydelsen av att satsningen på digitala läromedel är 

av stor vikt, då det sedan 2017 finns ett tillägg omkring digitalisering utifrån kunskapsinhämtning i 

LGR 11(Vinde, 2018). 

 

Hoelgaard (2015) menar, i sin licentiatavhandling ”Lärarhandledning som resurs”, att interaktionen 

mellan läromedlet och läraren tillsammans med närmiljön i klassrummet är viktigast för 

undervisningen. För att en lärare ska kunna använda läromedel och dess lärarhandledning och 
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reflektera över sin undervisning är det angeläget att handledningarna redovisar författarnas syfte 

och antaganden om ämnet och didaktik. Lärarhandledningarna bör också vara flexibla. 

 Hoelgaard menar att diskussioner har förts utifrån ”lärare som väljer att arbeta utan läroböcker har 

ansetts som extra skickliga” och att en effekt av detta resonemang kan ha bidragit till att lärare inte 

har tagit tillvara på lärarhandledningar som resurs. Hoelgaard menar också att en större 

medvetenhet hos lärarna skulle bidra till större krav som skulle påverka läromedelsförfattare och 

förlag att utvecklade lärarhandledningarna mer. Hoelgaard konstaterar att det också behövs mer 

forskning omkring läroböckers utformning och huruvida lärarhandledningar kan vara en resurs i 

undervisningen. 

Hemmi och Ryve (2015) menar att väl genomtänkta lärarhandledningar kan fungera som 

kompetensutvecklande fortbildning för lärare. De gör en jämförelse med Finland som sedan 1980-

talet har en tradition av lärarledda lektioner utifrån goda läromedel och dess handledningar. 

Forskning visar att de finska lärarna använder dess lärarhandledningar i stor utsträckning i 

undervisningen och att de upplever att de hjälper och förnyar deras undervisning. 

Hattie (2012) säger att läromedel är en självklar del av ett synligt lärande hos eleverna. Han 

konstaterar också att det finns ingen “bästa metod”. Hattis syn är att professionella lärare ständigt 

bör utveckla och utvärdera sin undervisning utifrån elevernas behov och ha kunskap om olika 

undervisningmetoder. Då har lärarnas undervisningsmetoder störst effekt för elevernas lärande. 

Hatti konstaterar också att i Sverige kan lärare inte välja läroplan, däremot kan de välja goda 

läromedel som tillför kunskap hos eleverna och framgångsrika undervisningsmetoder.  

 

Syfte 
Syftet med studien är att belysa hur speciallärare och lärare beskriver sitt förebyggande arbete kring 

språk-, skriv- och läsutveckling genom tidiga insatser.  

 

Frågeställningar: 
Hur beskriver speciallärare och lärare upptäckten av elever som ligger i riskzonen för att 

utveckla läs- och skrivsvårigheter? 

Vilka arbetssätt, metoder och läromedel använder speciallärare och lärare för att arbeta 

förebyggande med språk-, skriv- och läsutveckling? 
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Metod 
I följande del redogör vi för det metodval vi valt, val av undersökningsgrupp och hur 

undersökningen har genomförts, samt hur bearbetning av insamlat material har behandlats och där 

vi också tar hänsyn till tillförlitlighet och etiska överväganden. 

 

Kvalitativ metod 

Vi valde den kvalitativa forskningsansatsen i vår studie. Creswell (2017) och Kvale, Brinkman 

(2014) menar att den kvalitativa forskningsansatsen passar bäst då förståelsen för en specifik fråga 

eftersöks och det är i informanternas svar och resultat som ligger till grund för dataanalysen. Vi har 

inspirerats av den kvalitativa metoden fenomenografi, som är lämplig att använda då vi ville höra 

lärares och speciallärares egna erfarenheter utifrån våra frågeställningar. Fenomenografi passar bra 

att använda när man i forskning vill utgå ifrån ett empiriskt material istället för en teori (Fejes & 

Thornberg, 2015). Fenomenografi passar också bra som metodansats för att beskriva och analysera 

människors tankar om olika fenomen i hans eller hennes omvärld (Fejes & Thornberg, 2015). 

Vårt syfte med studien har varit att beskriva hur man som speciallärare och lärare praktiskt kan 

arbeta förebyggande med språk-, läs- och skrivinlärning genom tidiga insatser. För att söka svar på 

våra frågeställningar har vi valt att använda oss av kvalitativ forskningsansats med inriktning på 

intervjuer som undersökningsmetod för empiri. Den kvalitativa forskningen fokuserar mer på ord än 

på siffror (Bryman, 2011). Studien kan också förtydliga en teori som bygger på praktiskt 

forskningsresultat, där tonvikten ligger på förståelsen i den verksamhet som informanterna i en viss 

miljö uppfattar den (Bryman, 2011). Vi kommer också i denna studie undersöka och göra en 

fördjupning av hur några speciallärare och lärare arbetar utifrån den första läsinlärningen i F-klass 

och åk 1. Här kommer vi också att undersöka hur lärarna gör i sin metodiska undervisning i 

läsinlärningen utifrån val av läromedel/läslära. 

 

Halvstrukturerade forskningsintervjuer 

Kvale och Brinkman (2014) beskriver att det finns olika former av intervjuer när det gäller 

forskning. Vi valde att jobba efter den halvstrukturerade intervjuformen som innebar att 

intervjufrågorna var öppet formulerade och hade en friare struktur. Kvale och Brinkman (2014) 

poängterar att intervjufrågorna bör vara korta och tydliga och som ger deltagarna möjlighet att 

utveckla sina reflektioner. Denscombe (2016) skriver att det är av stor vikt att utforma frågorna på 

så sätt att deltagarna kan känna sig fria att välja de frågor som de finner mest intressanta. På så sätt 

kan utfallet på datamaterialet bli mer givande i studien och tillför information som för forskningen 

framåt. Kvale och Brinkman (2014) understryker att i den halvstrukturerade intervjun är det centralt 
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att intervjuaren är påläst och kunnig inom sitt område. Det ska kunna råda ett socialt samspel 

mellan intervjuaren och informanten för att få ett så brett och kvalitativt dataunderlag som möjligt. 

Här krävs det också en skicklighet i intervjuutförandet. Creswell (2017) menar att det är viktigt att 

informanterna har erfarenhet av det specifika fenomen som studeras. Creswell påpekar också att om 

informanterna är väldigt olika kan det vara svårt för forskaren att hitta likheter i deras uppfattningar.  

Totalt intervjuade vi 7 speciallärare och 3 klasslärare.  

 

Pilotintervju  

Vi gjorde varsin pilotintervju för att testa om våra intervjufrågor var relevanta för studien samt om 

vi kunde få svar på studiens syfte och frågeställningar genom frågorna. Vi valde att intervjua en 

speciallärare och en lärare som hade många års erfarenhet av att undervisa elever i den första läs- 

och skrivinlärningen. Därefter transkriberade vi intervjun. 

 

Urval 

Då vi är två studenter som bor och jobbar i olika kommuner har vi genomfört våra intervjuer på 8 

skolor i 3 kommuner. Vi gjorde 10 stycken djupintervjuer med speciallärare och lärare som hade ett 

kollegialt samarbete när det gällde den första skriv- och läsinlärningen och som hade fokus på tidiga 

insatser. Eftersom vi ville beskriva hur lärare och speciallärare arbetar med tidiga insatser när det 

gäller läs- och skrivutveckling, vände vi oss till lärare som hade erfarenhet att undervisa i 

förskoleklass till åk 3. Vi vände oss också till lärare och speciallärare som hade ämneskompetens i 

svenska. Bryman (2011) menar att det inte finns några formella regler i forskning då man ska göra 

urval. Bryman förordar ändå att göra ”målstyrda urval” vilket handlar om att välja ut individer som 

har en direkt koppling till forskningsfrågor som har formulerats. 

Vi kontaktade lärarna för en förfrågan om de ville medverka i vår studie. Vi informerade rektorer 

och lärare via mail, utifrån ett missilbrev, med information om vår studie.  

 

Genomförande 

Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats eller på plats där deltagarna kunde känna 

sig trygga och bekväma inför intervjun. Intervjuerna beräknades ta ca 45 min. Intervjufrågorna 

mailades till informanterna i förväg, (se bilaga 2). De skulle kunna få reflektera över frågorna i 

förväg för att på så sätt kunna vara väl förberedda inför vår intervju. Vi gjorde intervjuerna enskilt. 

Bryman (2011) påpekar vikten av att intervjuguiden inte får vara för strikt utan ska ge utrymme för 
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flexibilitet. Vi har tagit intryck av de sju grunddragen i intervjukunskap (Kvale & Brinkman, 2014). 

Som avslutning efter varje intervju menar Bryman (2011) att man ska ge deltagaren möjlighet att 

kunna reflektera över hur intervjuprocessen upplevdes. Hur uppfattades intervjun mellan deltagaren 

och intervjuaren? Kom det fram några nya idéer? Eftersom vi utförde intervjuerna var för sig så 

tänkte vi att det var viktigt att reflektera över deltagarnas svar tillsammans efter varje 

intervjutillfälle. Detta är också något som poängteras utifrån forskningsmetod fenomenografi som 

vi inspirerats av (Fejes & Thornberg, 2015).  

Deltagarna blev informerade om att vi spelade in intervjun och att den transkriberades efteråt. Bryman 

(2011) poängterar att det är viktigt att omvandla den inspelade intervjun till text så snabbt som möjligt 

efter att man gjort intervjun. Bryman (2011) menar att det är nödvändigt att sätta av mycket tid för 

transkriberingen för att få ett välarbetat underlag för den kommande forskningsanalysen. Fejes och 

Thornberg (2015) menar att det är nödvändigt att spela in fenomenografiska intervjuer då man måste 

se allt i sin helhet.  

Informanterna fick också vetskap om att vi förstör intervjuerna enligt nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Etiska aspekter 

I vår studie har vi följt de fyra huvudkraven som Vetenskapsrådet (2002) rekommenderar. 

Informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet är de fyra 

huvudkraven som Vetenskapsrådet (2017) också utvecklar och förklarar mer ingående. Kvale och 

Brinkman (2014) poängterar vikten av att etisk kompetens krävs då man ska avväga och göra etiska 

beskrivningar utifrån det insamlade material som vi fått. De poängterar vikten av att då man skriver 

en analys av det insamlade materialet så innebär det inte bara att man håller sig till regler, utan man 

måste också kunna ta lärdom av enskilda fall och kunna ta lärdom av exempelvis kollegor som är 

mer erfarna i sin profession. Regler och riktlinjer för etiskt förhållningssätt kan ge en viss 

vägledning. Det är dock inte helt entydiga och lämnar ofta utrymme för eget ställningstagande 

(Bryman, 2011). 

Informationskravet innebär att vi informerade informanterna om studiens syfte och deras uppgift i 

studien. Deltagandet var frivilligt och kunde när som helst avbrytas under arbetets gång. 

Konfidentialitetskravet beaktar frågor som ligger inom ramen för sekretess och 

offentlighetsprincipen (Vetenskapsrådet, 2017) och (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna skulle inte 

kunna identifieras. Deltagandet skulle ske anonymt. Därför har informanterna som medverkar i vår 

studie fingerade namn i form av olika siffror.  
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Nyttjandekravet innebär att deltagarna skulle informeras om att all inhämtad information enbart 

skulle användas av oss i vår studie. All samlad information i form av inspelade intervjuer och 

anteckningar har förstörts efter att vår studie blivit godkänd. 

I samtyckeskravet bör man beakta att informanterna själva kan ha villkor och krav för att deltaga. 

Informanterna kunde också avbryta sitt deltagande utan att det skulle ge negativa konsekvenser, 

även om de accepterade medverkan från starten (Kvale & Brinkman, 2014) och (Vetenskapsrådet, 

2002). 

 

Tillförlitlighet 

Ett viktigt forskningskrav är tillförlitlighet där giltighet, validitet, reliabilitet ingår. Det innebär att 

vi gjorde en bedömning om den forskningsbaserade litteratur vi läste verkligen återspeglade de 

fenomen som var tänkt att speglas i vår studie. Vår studie kom att bygga på en kvalitativ ansats och 

deltagarnas uppfattning utifrån våra frågeställningar. Det innebar att den data som deltagarna 

delgivit oss, vid intervjuerna, blev vår studies mätinstrument (Bryman, 2011). 

I en studie ska också reliabilitet beaktas. Det innebär att resultaten ska vara tillförlitliga. Validitet 

innebär hur giltigheten är i en undersökning. För att få en hög validitet skulle vi behövt göra större 

undersökningar än vad vi nu gjort i vår studie. Därför kommer vi i denna studie enbart få en 

diskussion och en antydan om hur våra frågor speglas i verkligheten. 

 

Dataanalys  

När var och en av informanterna hade delgivit oss sin intervju transkriberade vi materialet vilket 

innebar att orden omvandlades till text. Vi läste igenom samtliga intervjuer och jämförde vilka 

olikheter och gemensamma mönster vi hittade (Fejes & Thornberg, 2016). På så sätt har vi fått en 

god återspegling från informanterna som kunde ge svar på våra frågor som rör när och hur 

speciallärarna sätter in insatser då man ser en sårbar läs- och skrivutveckling hos eleverna. Likaså 

kunde vi få en god uppfattning om vilka framgångsfaktorer informanterna såg i sin undervisning 

utifrån den första läs- och skrivinlärningen. 

Utifrån metoden fenomenografi behöver det finnas ett samspel mellan de sju olika steg som Fejes 

och Thornberg (2016) hänvisar till. Dessa olika steg är: 
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Att bekanta sig med datamaterialet. 

Att starta analysen och försöka att urskilja de mest signifikanta betydelsefulla delarna i materialet. 

Att jämföra och försöka hitta likheter och skillnader i materialet. 

Att gruppera och kategorisera de skillnader och likheter som vi har funnit. (I detta steg ska 

kategorierna artikuleras, vilket innebär att det är likheterna som ska vara i fokus). 

Att namnge de olika kategorierna. Här ska det bli framträdande vilka de mest signifikanta delarna är 

i materialet. 

Den sista fasen är den sk. kontrastiva fasen. Här försöker vi att se till helheten i materialet och se 

om alla svar och reflektioner går att få in under de olika kategorierna. 

När vi kom så här långt i dataanalysen behövde vi beakta teorins betydelse i relation till empirin 

(Fejes & Thornberg, 2016). Vi har skrivit vår studie utifrån att studien ligger inom ramen för den 

typ av forskning som bedrivs på MDH och inom den institution som vi studerat på. Vi har tagit del 

av Augusson (2012) i vårt upplägg och struktur av vår studie.  

 

Resultat  
Syftet med vår studie var att beskriva den erfarenhet som lärare och speciallärare har då de arbetar 

förebyggande med läs- och skrivinlärning och vilken erfarenhet de också har med tidiga 

stödinsatser i läs- och skrivundervisningen samt hur de upptäcker elever som ligger i riskzonen att 

utveckla läs-och skrivsvårigheter. 

 Genom våra intervjuer fick vi beskrivande information kring våra frågeställningar utifrån frågor 

hur lärare och speciallärare beskriver sina erfarenheter att upptäcka elever som ligger i riskzonen 

för att utveckla läs-och skrivsvårigheter. Likaså har vi fått beskrivande information om vilka 

metoder och verktyg som kan främja och förebygga en god läs- och skrivutveckling för eleverna. I 

den delen kommer vi även att redovisa informanternas erfarenhet av att använda läroböcker, fysiska 

och digitala, i den första läs-och skrivundervisningen. 

Speciallärare 8 står för många citat då informanten uttryckte sig på ett specifikt sätt som var lätt att 

förstå samt på ett sätt som speglade många övriga informanter. 
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Fråga 1: 

Hur beskriver speciallärare och lärare upptäckten av elever som ligger i riskzonen för att 

utveckla läs- och skrivsvårigheter? 

 

Förebyggande arbete och tidiga insatser 

Alla speciallärare och lärare använde det obligatoriska kartläggningsmaterialet från Skolverket 

"Hitta språket" i förskoleklass och bedömningsstödet i åk 1 och Nationella prov i åk 3. Dessutom 

använde många speciallärare och lärare bedömningsstödet även i åk 2 och 3 även om de inte är 

obligatoriska. Även andra kartläggningsmaterial användes såsom screeningtester, DLS,1Legilexi 

och Bornholmsmodellen för att upptäcka elever som ligger i riskzonen att utveckla läs- och 

skrivsvårigheter. Fr.o.m höstterminen 2019 har både klasslärare och speciallärarna börjat att 

kartlägga läs- språk- och matematikfärdigheter även i förskoleklass, då det infördes en ny lag 1 juli 

2019.2 

Det finns likheter och skillnader hur skolorna, speciallärarna och lärarna använde sig av dessa olika 

kartläggningsmaterial. En del använde Skolverkets bedömningsstöd som ett viktigt verktyg för att 

upptäcka elever med sårbar språkutveckling och för att planera och bygga sin undervisning både på 

individnivå, gruppnivå och organisationsnivå. Andra speciallärare och lärare använde primärt andra 

bedömningsstöd såsom olika screeningtest för att få syn på elever med språkliga svårigheter. 

Vi gör en första “koll” för att se VAD som sticker ut i elevernas kunskaper, för att se hur vi ska lägga upp 

undervisningen. Skolverkets kartläggning tydliggör detta på ett bra sätt för oss pedagoger. (lärare 8) 

Några av speciallärarna påpekade vikten av en bra organisation på skolan där flera underlag såsom 

screeningtest bedömningsstöd och olika professioner hjälper till att upptäcka dessa elever, och en 

organisation som inkluderar flera nivåer såsom individ, grupp och organisationsnivå. Några lärare 

betonade vikten av att inte bara kartlägga och konstatera att en del elever behöver ökat stöd i sin 

 
1 Diagnostiskt material för analys av Läs- och Skrivförmåga 
2 Läsa, skriva, räkna- en garanti för tidiga insatser. 
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läs- och skrivinlärning, utan efterlyste också hur undervisningen ska organiseras. Här efterlyste 

dessa lärare mer stöd av speciallärarna. 

Något som framkom i intervjuerna var vikten av att ha en kartläggningsplan, där kartläggningar och 

avstämningar görs bestämda månader i läsning och skrivning.             

Här säkerställer vi att vi har koll på våra elever och så blir det en systematik med avstämningar och gemensamma 

planeringar framåt.  (speciallärare 1)       

Speciallärare 1 tryckte på vikten av att ha en rutin och systematik med att kartlägga och att upptäcka 

eleven tidigt. Att se detta som ett verktyg för att sedan ha uppföljning där fonologisk medvetenhet 

och en varierad undervisning är viktiga pusselbitar. Att använda kartläggningen blir också ett 

verktyg för att visa progressionen både för eleven själv och för föräldrar. 

Flertalet lärare och speciallärare betonade vikten av att redan under åk 1 kunna ha en god 

uppfattning om vilka elever som behöver riktat stöd i sin fonologiska medvetenhet och att den 

verkligen sätts in i undervisningen.  

Fånga upp eleverna så tidigt som möjligt innan de hinner uppleva att dom har det svårt och medan de tycker allt är 

jättekul. (speciallärare 2) 

Speciallärare 2 menade att man inte får förringa betydelsen av att eleven ibland få sitta enskilt med 

en vuxen och få bekräftelse. “Detta ger bl.a. eleven ro att kunna fokusera på uppgiften och att skapa 

en tillit till sitt egna lärande”.  

Speciallärare beskrev också detta som en framgångsfaktor att elever redan i förskoleklass får träffa 

en speciallärare och arbeta individanpassat med en-till-en undervisning. 

Genom en-till-en undervisning i förskoleklass, skapar du förutsättningar för att rikta allt fokus på en elev. Du 

skapar förutsättningar för att utmana på precis rätt nivå för just den eleven. Eleven behöver aldrig heller vänta. Att 

vänta innebär ofta för yngre elever att de tappar fokus. Genom att plocka bort vänta-situationer skapar du även 

förutsättningar för eleven att använda sin kognitiva förmåga under en längre tid. (speciallärare 5) 

I intervjuerna gavs flera exempel på framgångsrik strukturerad undervisning och periodvis 

intensivträning för elever, i åk 1, som var i behov av stöd för att utveckla sin fonologiska 

medvetenhet mer. Dessa elever hade man redan under våren i förskoleklass kunnat särskilja och 

därför behövde man inte ta tid från undervisningen och “göra om” kartläggningen igen på hösten i 

åk 1.  
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Jag har erfarenhet av ett bra och framgångsrikt sätt att jobba med elever som behöver stärka sin fonologiska 

medvetenhet genom att vi sent på våren i förskoleklassen gjorde en kartläggning. De elever som vi såg behövde ett 

extra stöd i sin fonologiska medvetenhet fick det redan under september månad, i åk 1, genom att de fick en 

intensivperiod, på 5-6 veckor, i fonologisk träning. Denna träning gjordes av speciallärare. (speciallärare10) 

En annan åtgärd som en speciallärare påvisade var att de på skolan har en organisation som 

möjliggör för eleverna att ha med sig en pedagog när de t.ex. går från förskoleklass till åk 1. 

Specialläraren beskrev att eleverna har pedagoger som alltid har följt dem under hela 

förskoleklasstiden upp till åk 6.  

På detta sätt överbrygger man övergångarna exempelvis mellan åk 3 och 4 där det tidigare funnits en risk att 

information tappats bort. Detta blir ett sätt att inte tappa viktig information kring elever som ligger i riskzonen. 

(speciallärare 1) 

 

Speciallärarens roll och lärarens roll 

I vår studie fann vi att vissa av speciallärarna kände att de inte riktigt räckte till i att kunna ge riktad 

undervisning när det gäller fonologisk träning i mindre grupp eller en-till-en undervisning. De är 

medvetna om att den bästa undervisningen är att ha den fonologiska lästräningen i intervaller om 5-

6 veckor. Samt att eleven får tid för läsning varje dag. Vi vet att forskningen säger så och vår 

erfarenhet talar också för det upplägget, menar speciallärarna. Speciallärarna upplevde också att när 

man är ensam i elevhälsoteamet och inte har stöd av en kollega med specialpedagogisk kompetens 

så får man dra “hela lasset” själv, som en del speciallärare uttryckte det. 

Några speciallärare påvisade också att lärarna inte har samma teorigrund i läs- och skrivinlärning 

som speciallärarna har. En speciallärare utbildade sina lågstadielärare om teorier kring läs- och 

skrivutveckling och om olika metoder för den första läs- och skrivinlärningen. Hon gav också alla 

lågstadielärare en bok om grunderna i läs -och skrivinlärning.  

Vi kunde se i informanternas svar att det gäller att organisera undervisningen utifrån olika kollegors 

kompetens.  

Det finns en mycket tydlig gång på pappret hur elevärenden som tas upp i EHT ska fungera. Men jag upplever att 

det ibland faller mellan stolarna vem som ska göra vad. Ofta hamnar undervisningen på mig då skolan hänvisar till 

extra anpassningar inom klassen ram. Då ska jag få till mindre läsgrupper eller enskild lästräning med någon elev. 

Det är inte alltid lätt. (lärare 8) 
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Några uttryckte att det går att få till bra undervisningssituationer i klassrummet om man verkligen 

vill, men det krävs god samarbetsförmåga där fler pedagoger samverkar om undervisningen, god 

lärmiljö med tillgång till “läshörnor” i klassrummet där man inte blir störd. 

Några klasslärare upplevde att man i grunden har ett bra samarbete med speciallärarna men att de 

ser att det ligger mycket administrativ tid i form av kartläggning, pedagogiska bedömningar och 

återgivningar från utredningsinstanser.  

Det försvinner mycket undervisningstid för speciallärarna när de ska göra så mycket annat än att undervisa våra 

elever som verkligen behöver tid. Tänk om vi kunde renodla detta arbete lite mer på skolan. Kan skolsköterskan, 

kuratorn eller utvecklingslärare ta över lite mer av det administrativa arbetet? Kanske att vi skulle behöva en 

specialpedagog också! (lärare 8) 

Fråga 2: 

    Vilka arbetssätt, metoder och läromedel använder speciallärare och lärare för att arbeta        

förebyggande med språk-, skriv- och läsutveckling?    

 

Framgångsfaktorer i tidig läs- och skrivundervisning.  

Alla informanterna i studien menade att fonologisk medvetenhet, bokstavskännedom och ett 

varierat arbetssätt med både Phonics och Whole Language var de viktigaste delarna i det 

förebyggande arbetet kring språk-, läs- och skrivutveckling. 

Något som lyfts i intervjuerna är vikten av att öva på att lyssna på olika ljud. Att öva på att 

uppmärksamma språkljuden redan i förskolan t.ex. genom lärarledd lek där man som pedagog 

benämner olika saker i leken eller tränar på olika rim och ramsor. Flertalet av informanterna 

beskriver betydelsen av att arbeta varierat.  

 Man får inte glömma bort att många elever skriver sig till läsning. Lästräningen i form av ljudinlärning och 

ljudanalys måste gå hand i hand med skrivandet. Därför är den delen i LTG-metoden3 mycket bra då man utgår från 

den text som vi gjort gemensamt i klassen. (speciallärare 6).  

Det är min pedagogiska övertygelse att man hittar olika vägar, t.ex. att skriva sig till läsning och att arbeta med 

bokstavsljuden. (speciallärare 4) 

 
3 LTG= Läsning på Talets Grund (Ulrika Leimar) 
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En speciallärare menade att det inte spelar så stor roll vilken läsinlärningsmetod man följer utan att 

det mer handlar om att verkligen vara medveten och arbeta systematiskt kring läs- och 

skrivutveckling. 

En av speciallärarna uttryckte en oro, över det förebyggande arbetet, att få en del nyutexaminerade 

lärare att förstå vikten av färdighetsträning med läsläxa och att inte gå för fort fram. Hon gav som 

exempel att lärarna på skolan använde sig av ett pedagogiskt barnprogram. I programmet behandlas 

två språkljud i veckan. Specialläraren menade att detta är att gå för fort fram då det räcker med ett 

bokstavsljud i veckan för att barnen ska hinna tillgodogöra sig undervisningen.  Eleverna i 

lågstadiet behöver färdighetsträning för att bli goda läsare. Hon uttryckte en oro att nyexaminerade 

lärare ibland inte förstår vikten av att ha en rutin i veckoarbetet där läsläxa och färdighetsträning 

ingår. Generellt såg hon att det fattades erfarenhet, som hon såg som naturlig, men också brister i 

kunskaper i läsinlärningens olika delar hos de nyexaminerade lärarkollegorna. 

I intervjuerna framkom det att de elever som behöver särskilt stöd i sin läsutveckling och som 

behöver specialpedagogisk undervisning gynnas eleverna bäst av att speciallärarna jobbar i 

intervaller om 5-6 veckor. Alla Speciallärare jobbade i 5-6 veckorsperioder med eleverna. Här råder 

konsensus, från både speciallärarna och lärarna, i hur framgångsrik den typ av undervisning är. 

Även om vissa speciallärare och lärare uttrycker att det logistiskt kan vara svårt att genomföra, så 

förordade de den typ av upplägg för elever som behövde stärka sin fonologiska medvetenhet. 

När det gäller informanternas erfarenhet av att använda läroböcker, såväl fysiska som digitala, så 

fann vi att samtliga använde läseböcker på olika sätt. Vi fann att flertalet av informanter tyckte att 

läseboken var en viktig del i läsinlärningen. Vi fann också att det såg olika ut hur man använde 

läseböcker och utifrån vilken läsinlärningsmetod man undervisade ifrån. Flertalet av informanterna 

menade att Phonicsmetoden4 bör vara den metod som läsinlärningen ska bygga på även om man 

plockar in delar av andra läsinlärningsmetoder som Whole Languagemetoden5 och skrivandet 

utifrån LTG-metoden6 eller ASL7. Likaså fann vi att informanterna hade olika tidpunkter under 

höstterminen då man började att arbeta med själva texterna i undervisningen. 

 
4 Phonicsmetoden= strukturerad fonem-grafem-koppling. 
5 Whole Languagemetod= koppling till logografisk läsning. Känner igen hela ord. 
6 LTG-metoden= Läsa på Talets Grund (Ulrika Leimar) 

7 ASL-metod= Att Skriva sig till Läsning 
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Det bästa är att utgå ifrån Phonicsmetoden i botten. Det gynnar främst de elever som har det lite knöligt med sin 

läsutveckling. Sedan kan man plocka in “gobitarna” från LTG-metoden och helordsmetoden. Det blir inte bra om I-

Ipaden bara används i läsinlärningssyfte. Eleverna måste få ha en riktig läsebok och kunna bläddra med sidor. 

(speciallärare 7) 

Något som framkom i intervjuerna var vikten av att eleverna får träna sina bokstäver och skriva text 

med penna. Den digitala träningen i både läs- och skrivinlärning, med I-pad, behöver vara ett 

komplement.  

Det är bra om den digitala läseboken får vara ett komplement för en del barn. Men det måste finnas läsebok i 

bokform till alla elever. Den digitala boken är bra att kunna lyssna ifrån. (lärare 8) 

Jag har varit med så länge så att jag klart ser en negativ utveckling när det gäller våra “paddabarn” som jag kallar 

det. De elever som använder paddan hela tiden i sin läsutveckling och som ska lära sig att läsa, får inte den träning 

som de behöver där många sinnen ska aktiveras och användas. Här skulle jag vilja säga att skriva sig till läsning 

måste gå hand i hand med själva läsinlärningen. Då menar jag med pennan, inte skriva på I-paden. Muskelminnet 

när du skriver med pennan måste befästas i hjärnan (Speciallärare 6) 

Flertalet av både speciallärarna och lärarna menade att det är viktigt att ha den fysiska läseboken i 

klassrummet och som kan vara en del i elevens färdighetsträning med läsläxa. Eleverna behöver 

mer färdighetsträning av att läsa än vad skolan kan erbjuda. Dessutom är det viktigt att hemmet, 

eleven och skolan ser en progression i läsutvecklingen tillsammans. Läsläxorna är viktiga att både 

förbereda och följa upp i skolan, menade vissa informanter. Då har läsläxan en viktig funktion. 

Vissa informanter påpekade vikten av att eleven ska ha en text på sin egen läsnivå.  

Vi måste ha en läsebok som bygger på att texterna finns på flera olika läsnivåer. På så sätt får vi med alla elever i 

exempelvis en diskussion om vad kapitlet handlar om. Här behövs bra bildstöd för alla. Det är bra även för de 

elever som kan läsa. (Speciallärare 10) 

För många av informanterna var det centralt, vid val av läsebok, att det fanns olika textnivåer som 

motsvarade elevens läsförmåga. De menade också att man måste veta vilken läsinlärningsmetod 

som ligger till grund för materialet och att det finns en handledning som också kan vara ett stöd för 

läraren i undervisningen. Många gånger kopplar handledningen till aktuell forskning i ämnet, 

menade de. 

Det gläder mig att se att mina yngre kollegor använder sig av bra läseböcker som har stöd i forskning och kan ge ett 

gott stöd i undervisningen med exempelvis olika läsgrupper där eleverna har en text på deras egen nivå. Man 

behöver inte leta texter på nätet eller kopiera av i olika böcker. Se till att skolorna har en klassuppsättning! Glöm 
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inte att de barnen som kan läsa när de kommer till ettan måste utmanas! Annars blir ju läsningen tråkig! 

(speciallärare 6) 

Jag har stor nytta av handledningen, som ofta hänvisar till aktuell forskning, då den ger mig tips och struktur i vad 

som jag ska ha med i min undervisning. Dessutom kan jag undervisa utifrån elevernas olika läsnivåer, då det finns 

arbetsuppgifter till alla. Idag hittar man också en hel del bra att ha med i undervisningen på läroböckernas hemsida. 

(lärare 9) 

 

Utmaningar 

Några informanter beskrev en fara av att skolverkets bedömningsstöd bara blir ett görande. De 

poängterade att det är ett verktyg som blir ett tydligt underlag om hur organiseringen av 

undervisningen ska se ut både på individnivå och gruppnivå. De beskrev också att Skolverkets 

bedömningsstöd är för grovmaskigt och att det släpper igenom elever som kan ha en läs- och 

skrivsvårighet och påpekade att det behövs andra underlag också.   

En speciallärare beskrev att om endast bedömningsstödet användes så skulle alltför många elever 

missas. Hon menade också att detta gäller även Nationella proven, som inte är ett verktyg som 

fångar upp alla elever. Hon beskrev att det obligatoriska bedömningsstödet i åk 1 måste göras, men 

hon försökte lägga det på en lagom nivå 

Jag brukar tänka att lärarna får ta det med en “nypa salt". Lagom tid bör användas till bedömningsstödet, som 

annars lätt blir väldigt tidskrävande. Jag kan se nackdelar att lägga en massa tid på bedömningsstödet, som inte ger 

oss särskilt mycket information. (speciallärare 2) 

Speciallärare 2 och 10 påpekade att de obligatoriska kartläggningarna inte ger samma informativa 

information som screeningtester gör och som dessutom är betydligt mindre krävande för lärarna. 

Alla speciallärare använde olika kartläggningar för att upptäcka språkligt sårbara barn. Speciallärare 

1 påpekade också att lärares oro är viktig att lyssna på och att samarbeta med undervisande lärare 

och med EHT- teamet. Hon beskrev vikten av en kontinuitet av olika slags möten där både elever 

och pedagoger får höras. På detta sätt undviks ”akututryckningar” för lärarna vet att det kommer att 

bli ett EHT-möte som återkommer regelbundet och där deras oro kring elever kan lyftas. 

En speciallärare beskrev att de utgår ifrån ett test, exempelvis H4 och H58, och jobbar 5 veckor då 

en ny screening genomförs igen. Frågor som ställs då är t.ex.  Har det blivit någon förändring? Ska 

 
8 Test som mäter avkodning och läshastighet 
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vi fortsätta arbeta på samma sätt? Speciallärarna beskrev att de jobbar i intensivperioder med de 

flesta elever som de har. För vissa elever räcker inte detta, eleverna kommer ha svårigheter under 

hela skoltiden. För dessa elever blir det extra viktigt att få hjälp att använda olika kompensatoriska 

hjälpmedel. 

Speciallärare 2 och lärare 8 beskrev också elever med stora läs och skrivsvårigheter men hon 

poängterade vikten av god pedagogik. 

Med en god pedagogik så kan man ändå undvika att elever med stor ärftlighet för dyslexi utvecklar grava läs och 

skrivsvårigheter jag kan ändå förbättra deras situation även om de har stor ärftlighet så att de blir hyfsat 

funktionella läsare (speciallärare 2) 

Det är mycket viktigt att speciallärarna får komma in med sina “ögon” och kunskap då jag ser att det inte sker 

någon progression i elevens läsutveckling. Behöver jag tänka på annat sätt i min undervisning eller är det läge för 

eleven att få en annan typ av undervisning utifrån ett specialpedagogiskt upplägg i exempelvis en-till-en 

undervisning? (lärare 8) 

 

Sammanfattande resultat  

Speciallärarna och lärarna använde sig av olika kartläggningar och screeningtester för att upptäcka 

språkligt sårbara barn.  

Organisationen kring detta såg lite olika ut, men likheten var dock betydelsen av en organisation 

som fungerar på olika nivåer, exempelvis att olika professioner tas tillvara i en kontinuitet i arbetet 

och att det också finns en gemensam plan och planering när det gäller elevers språk-, läs- och 

skrivutveckling. 

Det förebyggande arbetet handlade bl.a. om att vara medveten om och att arbeta systematiskt kring 

läs- och skrivutveckling. Det förebyggande arbetet handlade också om viktiga 

undervisningsmetoder som byggde på tidiga insatser, intensivperioder i lästräning samt en-till-en 

undervisning.  

Vissa speciallärare kände att de ibland inte räckte till att kunna ge alla elever det stöd de var 

berättigade till men betonade ändå vikten av lästräning i intervaller och en-till-en undervisning, 

även om det var tidskrävande, men ändå hade hög prioritet.  

Speciallärarna och lärarna var eniga om att framgångsfaktorer i läs- och skrivundervisningen 

handlade om att tidigt arbeta med fonologisk medvetenhet, bokstavskännedom och att ha ett 

varierat arbetssätt. Informanterna gav flera exempel på framgångsfaktorer där exempelvis en 
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läsebok med olika textnivåer och färdighetsträning ingår. Då tiden inte räcker till i skolan för 

färdighetsträning var läsläxor, med upprepad lästräning, också av vikt enligt informanterna.  

Speciallärarna och lärarna hade ett tydligt fokus på vikten av att använda Phonics, ljudavkodning i 

den tidiga läsundervisningen, men även träning i språkförståelse, Whole language, såsom den teori 

som ”The simple view of reading visar d.v.s. läsning innebär både avkodning och språkfärståelse. 

Några informanter uttryckte att det viktigaste var att veta vilken läsinlärningsmetod man väljer i 

undervisningen. Vi fann att alla speciallärare tryckte på vikten av att använda Phonicsmetoden 

(strukturerad fonem-grafem-koppling, i Sverige kallad ljudmetoden)  

Informanterna använde sig också av andra metoder som komplement till Phonicsmetoden, 

exempelvis LTG (Läsa på Talets Grund), ASL (Att Skriva sig till Läsning), och Whole 

Languagemetoden (logografisk läsning med ordbilder. I Sverige kallad helordsmetoden).  

Några informanter påpekade det centrala i att det finns olika textnivåer som utgår ifrån elevernas 

läsnivå. De menade också att de ser en vinst i om läsningen är lustfylld och inte för svår för 

eleverna då risken finns att de tappar läsintresset. Att få eleverna att känna att de kan läsa, stärker 

deras självförtroende vilket också är en framgångsfaktor i elevernas läsutveckling.  

Både speciallärare och lärare ansåg att det finns en risk i att använda den digitala lärplattan (I-pad) 

för mycket i den första läs- och skrivinlärning. De menar att eleverna måste få använda pennan för 

att skriva och forma bokstäver och ord, då de tränar muskelminnet och taktila sinnet på ett annat 

sätt än vad lärplattan gör. Däremot såg informanterna att det var en framgångsfaktor att använda 

olika pedagogiska appar som ett kompletterande verktyg i undervisningen, i exempelvis 

ljudavkodning (fonologisk medvetenhet). 

Utmaningar i arbetet var bl.a. att de olika bedömningsstöden tar mycket tid och att det finns en risk 

att det bara blir ett görande och inte ett verktyg och underlag för organiseringen av undervisningen. 

några informanter påpekade också att bedömningsstödet inte upptäcker alla elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Utmaningar var också de elever med grava läs- och skrivsvårigheter där vikten av 

en god pedagogik med tidiga insatser och en systematiskt och långsiktigt undervisningen kan vara 

helt avgörande för dessa elevers framtid. 

Vi fann i informanternas svar när det gäller speciallärarnas roll kontra lärarens roll så fanns det 

utmaningar att jobba vidare med. Det fanns inga speciella motsättningar mellan lärarna och 

speciallärarna utan problematiken låg snarare i hur arbetet ska organiseras på skolorna och att 
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informanterna efterlyste tydligare rutiner då insatser från speciallärarna ska sättas in och i vilken 

form. Lärarna kunde uttrycka att de skulle vilja ha mer stöd, av speciallärarna i själva 

undervisningen, med enskilda elever som behöver mer intensiv läs- och skrivträning. 

 

Diskussion 
Metoddiskussion  

I vårt självständiga arbete har vi utgått från den kvalitativa forskningsansatsen som vi valde som 

metod då vi ville få en fördjupad förståelse för hur lärare och speciallärare jobbar med tidiga 

insatser i de lägre årskurserna och vilka utmaningar de ser. Vi ville också undersöka vilken 

erfarenhet informanterna hade om framgångsrik undervisning och förebyggande arbete i den första 

läs- och skrivinlärningen. 

Fejes och Thornberg (2015) menar att avsikten med att ha en kvalitativ forskningsansats är just att 

få en djupare förståelse för de frågor man har. Vi anser att valet av kvalitativ forskningsansats, som 

vi valde, tillförde fördjupad kunskap och vi fann att vi kunde få svar på vår studies syfte utifrån våra 

frågeställningar. I vår studie genomförde vi 10 individuella djupintervjuer. Vi befarade att 

informanterna kunde ha alltför olika uppfattningar så dataanalysen kunde bli svårtolkad. Efter att ha 

analyserat informanternas svar har vi dock funnit att deras svar, även om de har olika uppfattningar, 

ändå hänger ihop utifrån våra frågeställningar och har tillfört vår studie nya intressanta 

infallsvinklar som vi tar med oss i den fortsatta diskussionen. 

I vår studie har vi i resultatdelen redovisat sammanställningen av våra djupintervjuer. Vi har också 

tagit med olika citat från informanterna för att stärka tillförlitligheten i studien och göra vår studie 

mer verklighetstrogen. Vi har valt att använda citat från de informanter som tydligast kunde 

beskriva det vi ville belysa. Vi är medvetna om att en del informanter har fått en mer framträdande 

roll då de tydligt kunde beskriva sina erfarenheter utifrån våra frågeställningar. Vi är också 

medvetna om att vår studie representerar en liten grupp av speciallärare och lärare och att vi inte 

kan dra generella slutsatser utifrån studien kring bl.a. tidsåtgång när det gäller bedömningar och 

kartläggningar och hur speciallärarens kompetens tas tillvara ute på skolorna samt i vilken 

utsträckning lärare använder sig av läromedel och handledningar som en resurs i undervisningen 

och i elevernas läs- och skrivutveckling. För att kunna få en större trovärdighet behöver en mer 

omfattande studie göras. 
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Då vi valde att analysera svaren efter modell enligt Fejes och Thornberg (2015), fann vi att det 

framkom fyra huvudkategorier i informanternas svar där vi kunde sorterade in svaren i 

resultatdelen. 

Då vi varit två som samarbetat med studien, utifrån ett gemensamt intresseområde som vi ville 

fördjupa oss i, har samarbetet lett till en positiv process och påverkan i vårt arbete. Vi ser att det 

varit en stor fördel att under processen, med att skriva det självständiga arbetet, kunnat ventilera, 

ifrågasätta och analyserat våra intervjusvar tillsammans. Vi gjorde 5 djupintervjuer var och 

transkriberade svaren. Därefter delgav vi varandra våra svar och har tillsammans arbetat fram 

kategorierna där vi redovisat informanternas svar. 

Vi har haft kontinuerlig kontakt med varandra via mail och telefon samt att vi träffats för att 

bearbeta textmassan tillsammans.  

Vi gjorde varsin pilotintervju för att se om våra frågeställningar hade relevans. Här fann vi att vi 

fick uttömmande svar från informanterna och att vi också kunde förtydliga och utveckla några av 

intervjufrågorna. 

Samtliga intervjuer har utförts på plats som informanterna ha valt själva för att känna sig bekväm 

inför intervjun. De har fått möjlighet att se intervjufrågorna i förväg. Vi har också mailat ut 

missivbrev till informanterna och rektorer.  

Kvale och Brinkman (2014) menar att det är viktigt att den som utför djupintervjuer ska ha egna 

förkunskaper och på så sätt kunna vara lyhörd för hur de öppna frågorna ställs och också kunna vara 

flexibel för förändringar under intervjun. Här menar författarna att det också kan finnas en risk att 

intervjun ej blir objektiv, då intervjuarens förkunskaper kan påverka resultatet och frångå de öppna 

frågeformuleringarna. Vi var medvetna om denna nackdel och försökte få informanterna att 

utveckla sina svar. Vi fann att vi fick många utvecklande svar som gjorde att vi fick nya 

infallsvinklar på våra frågeställningar som vi sedan kunde sortera in under de olika kategorierna i 

resultatdelen. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa hur några speciallärare och lärare beskriver sitt förebyggande 

arbete kring språk-, läs- och skrivutveckling, genom tidiga insatser samt vilka framgångsfaktorer de 

såg i undervisning när det gäller god läs- och skrivutveckling för eleverna. Genom våra intervjuer 

fick vi beskrivande information kring våra två frågeställningar: 
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Hur beskriver speciallärare och lärare upptäckten av elever som ligger i riskzonen för att 

utveckla läs- och skrivsvårigheter? 

Vilka arbetssätt, metoder och läromedel använder speciallärare och lärare för att arbeta 

förebyggande med språk-, skriv- och läsutveckling? 

 

Framgångsfaktorer, utmaningar och speciallärarens roll 

Alla speciallärare i studien menade att fonologisk medvetenhet, bokstavskännedom och ett varierat 

arbetssätt med Phonics och Whole Language var de viktigaste delarna i det tidiga förebyggande 

arbetet kring språk-, läs- och skrivutveckling. Detta är också många forskare eniga om, exempelvis 

Alatalo (2011), Tjernberg (2013) och Samuelsson (2009) som beskriver de viktigaste 

komponenterna för att utveckla en god läsförmåga. Alatalo framhåller att språket bör utvecklas i 

meningsfulla och lekfulla sammanhang. Tjernberg menar att även om de två olika 

läsinlärningsmetoderna, Phonics och Whole language, som har diametralt motsatta utgångspunkter, 

så är det lärarens kompetens, kunskap, och förmåga att ha en balanserad undervisning som är 

nyckeln till framgång för elevernas läs- och skrivutveckling. Många forskare bl.a. Myrberg (2009) 

och Tjernberg (2013) betonar vikten av att det är Phonicsmetoden som gynnar de elever som har en 

långsam och sårbar läs- och skrivutveckling. De menar att Phonicsmetoden, med kopplingen 

fonem-grafem, är den mest gynsamma undervisningsmetoden när det gäller elever med en 

dyslektisk problematik. Phonicsmetoden gynnar alla elever och inte minst de som har en sårbar läs-

och skrivutveckling.  

De speciallärare som vi intervjuade verkade säkra på sina undervisningsmetoder i läs-och 

skrivundervisningen och utgick hela tiden ifrån nuvarande forskning i sin undervisning. Vi menar 

att denna forskning, i läs- och skrivutveckling, inte är ny utan har funnits under en längre tid, och 

det verkar som att forskningen har fått genomslag i undervisningen och att den genomsyrar 

speciallärarnas pedagogik och arbetssätt.  

Det framkom i våra intervjuer att lågstadielärare inte har samma grund i forskning, utbildning och 

erfarenheter kring vikten av fonologisk- och språklig medvetenhet och tidiga insatser när det gäller 

elevernas första skriv- och läsinlärning. Alatalo (2011) visar detta i olika studier genom att många 

lärare ej har kunskap i exempelvis skillnaden mellan fonologisk medvetenhet och kopplingen 

mellan fonem-grafem då detta påverkar undervisningen för elever med läs- och skrivsvårigheter. 
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Därför tror vi att speciallärare som har denna kompetens har en väldigt viktig roll på skolorna, att 

informera och utbilda lärare kring detta. Vi frågar oss - hur tas speciallärarens kompetens tillvara 

ute på skolorna? En av våra informanter beskrev just detta att hon utbildade sina lågstadielärare, där 

hon tryckte på vikten av att ha samma teorigrund och att vara väl förtrogen med progressionen i läs- 

och skrivinlärnings. Hon beskrev också att detta blivit svårt att hinna med de senaste åren på grund 

av stor personalomsättning. “Jag ger dem, istället för kompetensutbildning, Fridolfssons bok 

Grunderna i läs och skrivinlärning”. Boken beskriver språkets roll för skriftspråket, teorier kring läs 

och skrivutveckling, olika metoder för den första läs- och skrivinlärningen samt hur skolan 

preventivt kan arbeta kring läs- och skrivsvårigheter.  

Många speciallärare har en kunskap kring detta som ibland inte efterfrågas, vi frågar oss om 

skolorna ibland letar efter snabbare, enklare och billigare lösningar? Det är också så att det 

fortfarande handlar om en rätt liten grupp av elever som just behöver detta gedigna och långsiktiga 

arbete. Många elever når sitt E, men skolan blir bara ett kämpande och en kamp att hålla huvudet 

ovanför vattenytan. Medan några elever inte når dit.  

Alatalo (2011) beskriver problematiken omkring barn som inte lär sig att läsa då de inte fått en 

organiserad och systematisk undervisning av kunniga lärare. 

 Timperley (2008) lyfter fram vikten av att kontinuerligt utvärdera undervisningen i syfte att hela 

tiden förbättra elevernas lärande. Hennes forskningrapporter beskriver konkret olika principer att 

skapa goda förutsättningar för lärarnas professionella utveckling med utgångspunkt att lärarens 

undervisning även ska synliggöras i elevernas lärande och kunskapsutveckling.  

Vad prioriterar vi i skolan? Tiden för rätt stöd och undervisning finns kanske inte kvar efter 

kartläggningar, bedömningar och åtgärdsprogram som skall skrivas. Vi tror att skolorna generellt är 

bra på att tidigt upptäcka eleverna som ligger i riskzonen för att utveckla skriv- och lässvårigheter. 

Men är skolorna lika bra på att sätta in rätt form av stöd och undervisningen är en fråga som vi 

ställer oss.  Detta resonemang beskrev också några av våra informanter då deras upplevelser var att 

bedömningsstödet tog väldigt mycket tid och risken var stor att det bara blev ett görande.  

Alatalo (2011) visar också b.la. detta i en studie där hon beskriver att tidsåtgången för skolverkets 

bedömningstöd är ca 20-40 min/elev. Medan ett screeningtest tar 10-15 min i helklass. Hon 

beskriver också att värdefull undervisningstid faller bort då resten av klassen får arbeta ensamma 

eftersom läraren måste genomföra bedömningsstödet med varje enskild elev. 
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Det framkom i våra intervjuer att det läggs för mycket tid på att kartlägga elever som egentligen 

bara behöver mer undervisning och att denna tid istället bör läggas på den relativt lilla elevgrupp 

som är i stort behov av en meningsfull och god pedagogik. För denna grupp av elever är det helt 

avgörande med tidiga insatser och systematisk långsiktig undervisning, för att få upp det läsflyt och 

läsförståelse som krävs i dagens samhälle.  

En framgångsfaktor i elevernas läs- och skrivutveckling, som informanterna delgav oss, var att de 

använde sig av läromedel, såväl läsebok som digital text, i sin undervisning. Flertalet tryckte på 

vikten av att använda sig av rätt textmängd för att utmana eleverna där de själva låg i sin 

läsutveckling. Därför var valet av läromedel avgörande utifrån de gemensamma texterna som fanns 

i olika svårighetsgrad och textmängd. Några informanter tryckte också på vikten av att 

handledningarna till läroböckerna är en resurs i undervisningen då det både finns forskning och 

lektionsupplägg som gynnar en god undervisning för pedagogerna. Detta resonemang finner vi 

också när vi läser Oats (2014), Hemmi och Ryve (2015), Hoelgaard (2015). 

 

Avslutande reflektion 
I vårt arbete som klasslärare på lågstadiet och som speciallärare har vi stött på många elever som 

kämpat med sin läsning och skrivning. Vi har under arbetets gång, med vår studie, fått en ännu 

tydligare bild att vikten av tidiga insatser för elever som ligger i riskzonen att utveckla läs- och 

skrivsvårigheter. Här är metodisk undervisning i fonologisk medvetenhet central. Likaså är 

läromedel som stöttar lärarens pedagogiska och metodiska arbete och elevens inlärning också en 

central del i undervisningen. 

Genom valet av kvalitativa intervjustudier hoppades vi få ta del av några speciallärares och lärares 

erfarenhet kring detta. Våra informanter var generösa och delade med sig av sina erfarenheter som 

gjorde denna studie möjlig. 

Det har också blivit tydligt för oss att vi ser några framträdande faktorer som informanterna ser som 

utmaningar. Några av dessa utmaningar är den tid i undervisningen som tas i anspråk på 

obligatoriska kartläggningar av elevernas språk-, skriv- och läsutveckling. Vad ska en explicit 

undervisning i skriv- och läsinlärning innehålla för att ge eleverna en optimal kunskapsutveckling? 

Vilka olika “byggstenar” (scaffolding) måste undervisning innehålla för att synliggöra de olika 

delarna i en skriv- och läsinlärningsprocess för eleverna? 
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Vi kan konstatera att det finns mycket forskning inom området läs-och skrivundervisning och att 

många speciallärare besitter den kunskap som behövs för att utveckla en effektiv och gynnsam läs- 

och skrivutveckling för alla elever på skolan. Specialläraren känner ett ansvar att se till att detta får 

genomslagskraft i undervisningen. 

Speciallärarna menade att det är en utmaning att på ett tydligare sätt ta tillvara den kunskap som de 

generellt har inom detta område i undervisningen. Lärarna var också inne på samma problematik, 

då de kände att de hade för lite grundkunskaper med sig från lärarutbildningen inom elevers första 

skriv- och läsutveckling. 

Här ställer vi oss frågan om våra högskolor, som har ansvar för att utbilda Sveriges kommande 

lärare mot yngre åldrar i bl.a. läs-och skrivinlärningsmetoder, kan förstärka sin undervisning i att ge 

studenterna en tydligare och fördjupad utbildning i skriv-och läsinlärning. Vi tror att det finns delar 

i Finlands utbildningssystem, för lärare mot yngre åldrar, som skulle kunna gynna våra blivande 

kollegor till att få en mer gedigen och stabil grundutbildning i den första läs-och skrivinlärningen. 

I vår studie fann vi att intresset, kunskapen och också vinsten av att använda sig av olika 

forskningsbaserade läromedel, såväl fysisk som digitala, fanns ute på skolorna där våra informanter 

undervisade. De gav olika exempel på framgångsfaktorer där just läseboken var en viktig del i 

undervisningen.  

 

Förslag på fortsatt forskning  
Vår studie var inriktad på hur speciallärare och lärare beskriver sitt förebyggande arbete kring 

språk-, läs- och skrivutveckling genom tidiga insatser. Samt upptäckten av elever som har en sårbar 

skriv- och läsutveckling och vilka arbetssätt, metoder och läromedel som används som 

framgångsfaktorer. Det vore av intresse att fortsätta forska kring tre olika kategorier. 

För det första: att undersöka det nu mer tydliga fokus och garantin på tidiga insatser i förskoleklass 

genom bl.a. den obligatoriska kartläggningen ”Hitta språket”. Hur inverkar detta på pedagogerna 

och undervisningen? Hur påverkas elevernas förmågor kring språk-, läs- och skrivutveckling i 

förlängningen av den tid som avsätts i klasserna för att kartläggningen ska kunna genomföras? Vi 

finner det av stort intresse att kunna följa utvecklingen framöver hur kartläggningarna påverkar och 

inverkar på elevernas skriv- och läsutveckling. 
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För det andra: vore det intressant att undersöka speciallärarens roll ute på skolorna i Sverige och 

jämföra med exempelvis Finland. Hur används den kompetens som specialläraren har? I Finland 

finns exempelvis en annan uppdelning av speciallärarens olika uppdrag på olika nivåer såsom mer 

träning, explicit inriktad träning, metakognitiv träning och mentalt stöd.  

För det tredje: då läromedel används på ett annat sätt i Finland vore det intressant att jämföra och 

undersöka vad Sverige skulle kunna lära sig av Finlands sätt i användandet av läromedel i 

undervisningen. Här tillkommer också på vilket sätt lärplattor (I-pad) inverkar på elevers 

kunskapsutveckling i den första läs- och skrivinlärningen. 
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BILAGOR 

 
Missivbrev.                                                                 

        Datum: 

Hej 

Vi heter Carin Johansson och Anna-Lena Bodin och är två studenter från speciallärarutbildningen 

MDH i Västerås. Vi har läs-, skriv och språkutveckling i vår inriktning och kommer att göra vårt 

sista självständiga arbete (15hp) under höstterminen 2019. Vi kommer att skriva en studie inom 

specialpedagogik som ska handla om tidiga insatser när det gäller elevernas läs och skrivinlärning. 

För att få möjlighet att kunna göra vår studie så behöver vi din hjälp. Vi skulle vilja intervjua dig 

utifrån dina erfarenheter av den första läs och skrivinlärningen. Vi gör intervjuerna på din 

arbetsplats. Vi beräknar att intervjun tar ca 45 min och kommer att spela in din intervju. Vi 

hoppas att du har möjligheter att kunna delta. Intervjun är frivillig och du kan också avbryta ditt 

deltagande om du så önskar. 

Ditt deltagande kommer att vara konfidentiellt och resultatet kommer endast att användas i vår 

studie. När studien är godkänd kommer allt insamlat material att makuleras och raderas.  

Har ni frågor eller funderingar så kontakta oss gärna 

Hoppas vi ses under intressant intervjusamtal! 

AnnaLena Bodin              Carin Johansson 

mailadress                 mailadress 

telefonnummer               telefonnummer 

Handledare vid Mälardalens högskola:     Gunilla Sandberg 

                      mailadress     
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Intervjufrågor 

BILAGA 2  

Bakgrund 

Berätta lite om din bakgrund. 

Utbildning? 

Yrkeserfarenhet? 

Roll på skolan? 

Specialintresse? 

 

Arbetsbeskrivning 

Hur ser en arbetsdag ut för dig? 

Arbete på organisationsnivå, gruppnivå  

      och individnivå? 

Dokumentation. 

 

Förebyggande arbete 

Hur arbetar du förebyggande kring elever som 

är  

Kartläggningar?  

Samarbeten?  

Överlämningar från F-klass? 

Material/Läromedel och arbetssätt? 

Vilka rutiner har ni på skolan för att upptäcka 

elever som ligger i riskzonen att utveckla läs 

och skrivsvårigheter? 

Bornholm? 

Screeningtester? 

Skolverkets bedömningsstöd? 

Kartläggning Hitta språket? 

Fördelar och nackdelar? 
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Tidiga insatser 

Vilka insatser sätts in för de elever som 

ligger i riskzonen att utveckla läs och 

skrivsvårigheter? 

Metod och arbetssätt? 

Läromedel?  

Omfattning?  

Uppföljning? 

 

Läsinlärning 

Hur arbetar ni med läsinlärning? 

Vad är viktigt i den första läsundervisningen? 

 

Framgångsfaktorer 

Vilka framgångsfaktorer kan du se när det gäller 

tidiga insatser för att främja god läsutveckling? 

 

Utmaningar 

Vilka utmaningar möter du i ditt arbete kring 

tidiga insatser för att främja god läsutveckling? 

 

 

 

 


