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Abstract 

 
The aim of the study was to investigate how schools identify primary school children with early 

reading difficulties and what kind of early intervention special education teachers use to support 

these students. This study also investigates early interventions that special education teachers con-

sider to be effective. Ten special education teachers were interviewed regarding early intervention. 

The result showed that the schools use several screenings from within the age group of 6-9 year olds. 

The special education teachers can at an early stage identify primary school children with difficulties 

in their reading and they use a range of different interventions. It is found in this study that an 

intense period of individual tuition is the intervention that most special education teachers think 

leads to good results for primary school children with difficulties in their early reading. That finding 

is also supported in previous research. It is clear that special education teachers and special 

education teachers need more time for early intervention. The teachers' opportunities for doing this 

should be reviewed. 
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1. INLEDNING 

 

 

Dagens samhälle ställer stora krav på sina medborgares läsförmåga. En person som 

brister i läsförmåga riskerar att inte kunna delta i samhället fullt ut. Förmågan att kunna 

hantera stora textmängder är idag nödvändig i såväl privatlivet som i de flesta yrken. 

Tidigare kunde elever med bristande läsförmåga anta till exempel en lärlingsplats i ett 

praktiskt yrke; idag har även praktiska yrken krav på god läsförmåga. För att bli antagen 

till gymnasieskolans praktiska utbildningar krävs godkända betyg i grundskolan. Detta 

gör att bristande läsförmåga i större utsträckning än förut begränsar arbetsmöjligheter. 

Även i många människors privatliv behövs läsförmåga. För att kunna ta del av 

information som ges på internet och för att kunna vara delaktig i olika former av sociala 

medier behövs fungerande läsförmåga. Myndighetskontakter som till exempel med 

Försäkringskassans internetsida kräver läskompetens för att kunna hantera praktiska 

vardagsärenden. Samhället ställer stora krav på elever som lämnar skolans värld; som 

samhällsmedborgare förväntas de kunna läsa och kommunicera skriftligt i både arbete 

och i vardagsliv. 

Skolan har ett stort ansvar i sitt uppdrag att lägga grunden till en god läsförmåga 

(Skolverket, 2011). De flesta barn som lär sig läsa och skriva gör detta utan större 

problem. Men skolans ansvar gäller även för de barn som har problem med läs- och 

skrivinlärning eller vilkas inlärningstakt inte är densamma som klasskamraternas. 

Forskning har visat ett samband mellan hur eleven läser i första klass och hur de sedan 

läser i tredje klass (Ergül, 2012). Därför är det viktigt att rätt stöd sätts in tidigt, redan i 

första klass. Lässvårigheter som eleverna har i första och andra klass tenderar att följa 

med eleven till högre klasser (Jacobsson & Lundberg, 2000; Stanovich, 1986). En 

ansträngd läsning medför att svaga läsare läser mindre och får för lite träning och blir 

därför ännu svagare, medan de barn som snabbt lär sig läsa läser mycket och blir ännu 

bättre i sin läsning. I läsforskningen (Stanovich, 1986) kallas detta Matteuseffekten 

eftersom de som har mer får ännu mer och de som har mindre förlorar även det. Ett 

glapp mellan goda och svaga läsare som i början av årskurs 1 är litet riskerar att bli ännu 

större om de svaga eleverna inte får adekvat hjälp. 

De senaste årtiondena har forskning om läs- och skrivsvårigheter ökat markant och detta 

har lett till förändringar i läspedagogiken (Fridolfsson, 2008). Tidigare var det vanligt 

att lärare i de tidiga skolåren menade att läs- och skrivsvårigheter med tiden skulle växa 

bort. Man ansåg att många elever inte var läsmogna under sina första år i skolan och det 

behövdes inga åtgärder för dessa elever eftersom de så småningom skulle komma i 

kapp. Forskningen visade dock att denna vänta-och-se-pedagogik var felaktig och ledde 

till att de elever som var i behov av tidiga insatser inte fick dem (Myrberg, 2003; Snow, 

Griffin & Burns, 2005). Lärare får numera lära sig under sin utbildning att det är bättre 

att tidigt upptäcka och stödja elever som visar tecken på läs- och skrivsvårigheter 

(Fridolfsson, 2008). 

Forskning har visat att det är viktigt att tidigt identifiera elever med lässvårigheter och 

identifieringen ska följas av tidiga insatser för att eleven inte skulle hamna efter sina 

klasskamrater (Høien & Lundberg, 2013). De nedslående resultat som internationella 

jämförelser som PISA (Programme for International Student Assessment) och PIRLS 

(Progress in International Reading Literacy Study) har visat om grundskoleelevernas 
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läsförmåga har lett till att tidiga insatser även är politiskt aktuella och prioriteras av re-

geringen. Lågstadiesatsningen är en åtgärd som regeringen har gett finansiering till. 

Satsningen ska ge fler pedagoger till lågstadiet (Skolverket, 2016a). En annan åtgärd är 

Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling. En tidig nationell bedömning av läsför-

mågan i årskurs 1 är obligatoriskt från hösten 2016 (Skolverket, 2016b). Denna tidiga 

bedömning ska vara grunden till eventuella insatser för elever som bedöms att vara i 

behov av dem. 

Olika typer av screeningar och tester har varit ett vanligt tillvägagångssätt på skolor för 

att tidigt identifiera de elever som har lässvårigheter (Levlin, 2014). Hur har skolorna 

hanterat resultat av dessa? Har det lett till förändringar när det gäller åtgärder för de 

elever som fått svaga resultat i tidiga test? Inför den nya satsningen som har som syfte 

att ännu tidigare testa elevers läsförmåga är det viktigt att studera vilka tidiga insatser 

som speciallärare och specialpedagoger just nu använder för elever med svårigheter i sin 

inledande läsinlärning. Speciallärare och specialpedagoger har fått en viktig funktion 

när det gäller identifiering av lässvårigheter och i planering och genomförande av 

insatser. Därför är det viktigt att studera hur speciallärare och specialpedagoger 

identifierar lässvårigheter och vilka tidiga insatser de anser leder till god läsutveckling 

för elever med problem i sin inledande läsinlärning. 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

 

Studiens syfte var att undersöka hur skolorna identifierar elever med svårigheter i sin 

inledande läsinlärning, och vilka tidiga insatser speciallärare och specialpedagoger 

sätter in för att stödja dessa elever. I studien undersöktes också vilka insatser 

speciallärare och specialpedagoger anser leder till goda resultat för elever med 

svårigheter i sin inledande läsinlärning. 

 

Frågor som ställdes i undersökningen var följande: 

 

● Vilka metoder använder speciallärare och specialpedagoger för att identifiera elever 

med svårigheter i sin inledande läsinlärning?  

 

● Vilka tidiga insatser använder speciallärare och specialpedagoger för elever med 

svårigheter i sin inledande läsinlärning? 

 

● Vilka insatser anser speciallärare och specialpedagoger leder till bra resultat för elever 

med svårigheter i sin inledande läsinlärning? 
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3. BAKGRUND 

 

3.1  Styrdokument och riktlinjer gällande läsförmåga 

 

I läroplanen för grundskolan utges som målsättning att eleven kan använda det svenska 

språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt (Skolverket, 2011, s. 13). I årskurs 3 

ska eleven kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda 

lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. 

Skolan har ett tydligt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att 

nå dessa nationella mål: Alla som arbetar i skolan har ansvar att uppmärksamma och 

stödja elever i behov av särskilt stöd (Skolverket, 2011, s 14). Enligt Skollagen (SFS 

2010:800) ska eleven skyndsamt ges stöd om det befaras att målen inte uppnås: 

 

Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett 

nationellt prov, uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en 

elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att 

en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska 

eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den 

ordinarie undervisningen (SFS 2010:800 3 kap 5a§). 

 

Skolverkets allmänna råd menar att tidiga insatser ger elever en chans att nå 

kunskapsmålen (Skolverket, 2014).  

Skolans uppdrag är att upphäva skillnader i elevernas förutsättningar så att alla elever 

kan tillgodogöra sig utbildningen på likartade grunder (SFS 2010:800). Detta gäller 

även förutsättningar för läsförmåga. 

 

3.2 Specialpedagogiska perspektiv på skolsvårigheter 

 

De ansvariga skolmyndigheternas syn på skolsvårigheter har varierat genom åren och 

detta har sannolikt påverkat insatsernas karaktär. Forskning inom specialpedagogik 

brukar delas in i olika perspektiv. De viktigaste perspektiven är det kompensatoriska 

perspektivet, det kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet (Nilholm, 2005).  

Inom det kompensatoriska perspektivet på specialpedagogik anses individen vara den 

som har brister som leder till problem med skolan. Skolan uppgift är att kompensera för 

dessa brister (Nilholm, 2005; Tinglev, 2014). Individer eller grupper av elever bör 

kartläggas så att deras behov blir synliga. Problemens ursprung anses vara psykologiska 

eller medicinska. Det kompensatoriska perspektivet kännetecknas av segregerade och 

individanpassade undervisningsformer, samt att man i undervisningen använder 

specialpedagogisk expertis. Det kompensatoriska perspektivet har dominerat i skolans 

verksamhet, kursplaner och forskning.  
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I det kritiska perspektivet framhåller man att elevens svårigheter uppstår i mötet med 

skolan (Nilholm, 2005; Skrtic, 1991, 1995; Tinglev, 2014). Inom detta perspektiv 

framförs kritik mot traditionell specialundervisning som innebär att elever får en 

diagnos som i sin tur innebär att eleven ses avvika från det som definieras som normalt i 

undervisningssituationer. Undervisningssätt och lärandemiljö bör anpassas för elevers 

olika förutsättningar och så att alla elever ska vara inkluderade.  

I dilemmaperspektivet accepterar man att skolan inte kan skapa en enkel lösning till alla 

typer av svårigheter utan problem får kvarstå. En elev kan behöva specialundervisning 

utanför klassrummet för att utvecklas vilket betyder att man då måste avstå från den 

inkluderande principen för att eleven ska nå kunskapsmålet (Nilholm, 2005; Tinglev, 

2014). 

 

3.3 Läsning 

3.3.1 Avkodning och bokstavskännedom 

Läsmodellen Simple View of Reading (Hoover & Gough, 1990) beskriver läsning med 

en enkel formel: Läsförståelse = Avkodning x Språkförståelse. Avkodning handlar om 

den process där skrift ska omvandlas till ord. Enligt Hoover och Gough (1990) handlar 

avancerad avkodning om effektiv ordigenkänning. Språkförståelse definieras som en 

process där ord, meningar och sammanhang ska tolkas. Både visuell avkodning och 

förståelse behövs för att lyckad läsning ska uppstå. Enligt Hoover och Gough är dessa 

komponenter lika betydelsefulla men relativt oberoende av varandra. Det är alltså 

möjligt att den ena delen fungerar men inte den andra.  

Utvecklingen mot en automatiserad avkodning kan beskrivas med olika stadier. Ehri 

(2005) har valt att dela in utvecklingen i fyra faser. I den första fasen (pre-alfabetisk) 

gör barnet inte kopplingar mellan bokstav och ljud utan baserar sin igenkänning på 

andra saker.  Det förekommer att barnet känner igen ord från skyltar och andra typer av 

sammanhang och kan låtsas-läsa dessa eftersom de lärt sig känna igen ordens form eller 

den logotyp som används i ordet. Den andra fasen (partiell-alfabetisk) karakteriseras av 

att barnet kan bokstäverna i alfabetet och använder sig av den kunskapen för att till viss 

del läsa eller känna igen enklare ord. Några bokstävers ljudvärde (ofta de initiala i 

ordet) kan ge barnet fonetiska ledtrådar och det gissar sig till ordet. Den tredje fasen 

(alfabetisk) börjar när barnet förstår den alfabetiska principen och lär sig hur bokstäver 

är kopplade till ljud. När barnet har lärt sig den alfabetiska principen kan barnet ljuda 

ihop ord som det inte behöver känna till sedan tidigare. Till en början ljudar barnet alla 

ord men efter en tid kan barnet avkoda kortare och enklare ord utan ljudning. Den fjärde 

fasen (ortografisk) betyder att läsningen är automatiserad och ordigenkänningen handlar 

om att känna igen ord som helheter eller bestående av igenkännbara delar som till 

exempel morfem, stavelser och återkommande stavningsmönster. Lagring av dessa 

ortografiska bilder av ord och orddelar gör att läsningen går fort och kräver mindre 

minneskapacitet än ljudningen av alla bokstäver. 

Bokstavskännedomen är avgörande för barnets läsutveckling. Studierna har visat att det 

finns en stark relation mellan barnets bokstavskännedom (att kunna bokstävers namn 

och deras ljudvärde) och den senare förmågan att läsa (Scarborough, 1998; Shapiro, 

Carrol, & Solcity, 2013).   
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3.3.2 Fonologisk medvetenhet 

När ett barn ska lära sig läsa måste barnet bli medvetet om hur ord är uppbyggda av 

enstaka ljud och kunna höra vilka ljud som ingår i ett ord (Høien & Lundberg, 2013). Ju 

större den fonologiska medvetenheten är desto större är möjligheterna att läsinlärningen 

löper utan problem. Studier har visat att det finns ett starkt samband mellan den 

fonologiska medvetenheten och läsfärdigheten (Elwér, 2014; Furnes & Samuelsson, 

2010; Lundberg, Frost, & Pedersen, 1988; Melby-Lervåg, Lyster, Hulme & Hinshaw, 

2012). Många forskare menar att den fonologiska medvetenheten behövs för att 

läsinlärningen ska kunna komma igång medan andra anser att den inledande 

läsinlärningen sätter igång den fonologiska medvetenheten; genom att lära sig att ljuda 

ihop ord blir man medveten som deras ljudstruktur (Høien & Lundberg, 2013). Barnet 

utvecklar först en medvetenhet om att ord består av större delar såsom stavelser och 

rimdelar (stavelsers vokalkärna med efterföljande konsonanter) innan det kan höra att 

dessa delar i sin tur består av individuella ljud, fonem Gillon (2004). När barnet kan 

rimma har det upptäckt den delen i ett ord som ordet delar med ett annat ord vilket i sin 

tur leder till att barnet uppmärksammar det som skiljer dessa ord åt (till exempel hatt - 

katt).  

 

3.3.3 Läsförståelse och läsflyt 

Grunden för läsförståelse är förståelse av det talade språket i kombination med god 

avkodning vilket framkommer i modellen Simple View of Reading (Hoover & Gough, 

1990). En god avkodningsförmåga räcker inte ensam till att läsningen når sitt mål som 

är att förstå den avkodade textens innehåll. Läsfärdighet är produkten av både 

avkodning och förståelse. För att kunna ägna koncentration och resurser åt textens 

innehåll måste barn nå ett visst läsflyt. Men läsflyt kan man inte få om inte 

läsförståelsen fungerar (Snow et al., 2005). Läsflyt består inte enbart av att läsa med god 

hastighet utan involverar en förmåga att nå den rätta prosodin. Ord behöver få rätt 

betoningsmönster i sina satser (Kuhn, 2005; Kuhn & Stahl, 2003). I talet betonar talaren 

helt automatiskt de centrala orden mer än de andra orden. Påståendesatser och 

frågesatser får helt olika betoningsmönster och lyssnaren kan oftast tolka talet på det 

avsedda sättet. I läsningen behöver läsaren själv skapa de rätta betoningarna för att 

kunna ta till sig textens innehåll. Om läsningen går knackigt och behöver ljudande får 

inte läsningen det rätta flytet och läsförståelse uteblir. För att uppnå läsflyt behöver 

eleven ha automatiserat ordavkodning och nått en god läshastighet (Snow et al., 2005). 

Medan avkodning kan automatiseras kan läsförståelse aldrig bli automatiserad utan 

kommer alltid behöva stora kognitiva resurser. Om avkodningen inte automatiseras och 

barnet fortsätter att läsa sakta och ofta gör fel kommer det ha svårigheter med textens 

innehåll eftersom alla kognitiva resurser går åt avkodningen i stället (Kamhi & Catts, 

2014).  

God läsförståelse kräver även ett relativt stort ordförråd, kunskaper om texters bakgrund 

och deras strukturer (Kamhi & Catts, 2014). Barn som läser mycket kommer att lära sig 

nya ord och skaffa kunskaper om omvärlden medan bristande läsförmåga leder till att 

utökning av ordförrådet och omvärldskunskaper uteblir. Ett barn som läser mycket 

kommer att lära sig hur texterna är konstruerade. Studier (e.g., Price, Meisinger, 

Louwerse & D’Mello, 2016) har visat att just ordförrådets storlek är den viktigaste 
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delkomponenten för läsförståelse. Brister i ordförrådet påverkar även avkodningen; 

barnet kan misstro sin egen avkodning när ordet som avkodningen leder till inte är 

bekant. 

 

3.4. Lässvårigheter 

 

Att läsa kräver både avkodningsförmåga och språkförståelse (Hoover & Gough, 1990). 

Lässvårigheter kan förklaras med att läsaren har problem med någon eller båda dessa 

delar. Wolff (2011) menar att det är viktigt att skilja mellan olika typer av läs- och 

skrivsvårigheter eftersom de kräver olika pedagogiska insatser. När läsningen av någon 

anledning inte fungerar används begreppet läs- och skrivsvårigheter av både Svenska 

dyslexiföreningen (2012) och Specialpedagogiska skolmyndigheten (2013). Läs- och 

skrivsvårigheter är en övergripande definition av svårigheter med läsning och/eller 

skrivning oavsett dess orsak. Uppskattningsvis har 5-8 procent av den svenska 

befolkningen stora svårigheter med läsning och skrivning (Svenska dyslexiföreningen, 

2012) men antalet är svårt att fastslå eftersom själva definitionen är vag. Var gränsen 

mellan svårigheter och stora svårigheter går är inte klart definierat. Svårigheter som 

orsakas av fysiska (syn och hörsel) och psykiska (emotionella och kognitiva) problem är 

till exempel inte direkt jämförbara med svårigheter som orsakas av språkstörningar och 

dyslexi. Om svårigheter enbart beror på brister i undervisning och färdighetsträning kan 

dessa åtgärdas vilket inte är fallet om orsaken till läsproblem är kognitiva eller beror på 

språkliga brister. Inom läsforskningen (e.g., Høien & Lundberg, 2013) separerar man 

lässvårigheter som man kan förklara; dvs. orsaken kan definieras, och de läsproblem 

som inte kan förklaras. Detta sätt att definiera har lett till termerna läs- och 

skrivsvårigheter och specifika läs- och skrivsvårigheter (dyslexi).  

Läs- och skrivsvårigheter är ett komplext område och faktorer bakom svårigheterna 

varierar mellan olika individer (Tjernberg, 2013). Jacobson (2006) modell (se Figur 1) 

visar de möjliga faktorer som kan antas leda till läs- och skrivsvårigheter. 
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Figur 1. Möjliga faktorer som påverkar läs- och skrivsvårigheter (Jacobsson, 2006). 

 

Figurens cirkel i mitten utgör läs- och skrivsvårigheter. De faktorer som Jacobsson 

menar leder till läs- och skrivsvårigheter är begåvningsfaktorer, sociala och emotionella 

faktorer, mognad, brister i syn/hörsel, medicinska faktorer, neuropsykiatriska faktorer, 

för lite övning i läsning, fonologiska faktorer och språkliga faktorer. Arv och miljö är i 

modellen två övergripande faktorer som påverkar alla andra faktorer 

För lite övning kan enligt Jacobsson vara en faktor som orsakar läs- och 

skrivsvårigheter. Personer som har stora problem med läsning i skolan kan med god 

specialundervisning, egen träningsinsats och stöd i hemmet uppnå en normal nivå i sin 

läsning. Barn vilkas läs- och skrivsvårigheter beror på bristande träning kommer med 

stor sannolikhet lära sig läsa om färdigheten tränas mer.  

Även mognadsfaktorer kan ligga bakom svårigheter med läsning. Barn som börjar 

första klass har kommit olika långt i sin mognad. Barn som har utvecklingsförsening lär 

sig generellt senare än andra barn men de kan ändå lära sig avkoda (Jacobson, 2006). 

Flickor som är födda i början av året kan mognadsmässigt ligga 4 år före pojkar som är 

födda i slutet av året. 

Enligt Lundberg och Herrlin (2003) har läsutveckling fem dimensioner: fonologisk 

medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse. Dessa 

samspelar med varandra. Lundberg och Herrlin menar att det viktigt att följa alla 

dimensioners utveckling för att upptäcka om någon av dem visar upp svagheter. 

Taube (1988) tar upp motivationen som en faktor som har stor betydelse för läs- och 

skrivutveckling. Tidigt misslyckande med läsinlärning kan få negativa konsekvenser för 

barnets självkänsla. Försvagad självkänsla kan leda till att barnet börjar undvika läsning 

eftersom det inte vill misslyckas. Bristen på träning leder till att läsningen inte utvecklas 

och barnet hamnar i en ond cirkel där dålig läsförmåga försvagar självkänslan 

ytterligare.  
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3.5 Att upptäcka elever med lässvårigheter 

3.5.1 Faktorer som kan förutsäga lässvårigheter 

Det finns flera språkliga komponenter som kan förutsäga framtida lässvårigheter hos 

elever (Lundberg, Frost, & Pedersen, 1988; Lundberg, Olofsson, & Wall, 1980). 

Bokstavskunskap och fonologisk medvetenhet är de faktorer som bäst förutsäger läs- 

och skrivutveckling. Barn som kan höra vilka ljud ett ord består av och kan bokstäverna 

har bra förutsättningar inför läsinlärningen. Förskolebarn som har svårt att lära sig 

bokstäver och deras ljudvärden har svårare att lära sig läsa jämfört med barn som kan 

bokstävers namn och de ljud som de symboliserar (Samuelsson, 2006, Scarborough, 

1998). 

Enligt Gillon (2004) är det viktigt att pedagoger har en god kunskap om läsutveckling 

och förstår den fonologiska medvetenhetens betydelse eftersom begränsningar i den 

fonologiska medvetenheten kan leda till en senare svag avkodningsförmåga och det är 

därför viktigt för att uppmärksamma de fonologiska svårigheterna i tidigt skede.   

Ordförrådets betydelse för läsinlärningen har kommit fram i många studier. En studie av 

Elwér et al. (2013) visade att barn som fick dåliga resultat i snabb benämningstestet i 

förskolan visade en svagare avkodningsförmåga i årskurs 4 än barn med bättre resultat i 

snabb benämning. Samma studie visade att barn som hade ett mindre ordförråd i 

förskolan hade senare svårt med läsförståelse. Även Verhoeven et al. (2011) visade i sin 

studie ett samband mellan ordförrådets storlek och läsförståelse. Ordförrådets storlek i 

årskurs 1 korrelerade med läsförståelsen i årskurs 2 och samma korrelation fanns mellan 

ordförrådet i årskurs 2 och läsförståelse i årskurs 3. 

 

3.5.2 Tester/screeningar 

Screeningar handlar om att upptäcka brister i läsutvecklingen. Brister i 

bokstavskunskap, fonologisk medvetenhet och ordförråd är varningstecken på att barn 

riskerar att få lässvårigheter. Screeningar ska göras tidigt menar Herkner (2011); skolan 

ska inte vänta till årskurs 3 då Nationella proven görs utan elevernas avkodning och 

läsförståelse ska testas i de tidigare årskurserna.  

Många skolor väljer att genomföra regelbundna screeningar av alla elevers läs- och 

skrivförmåga för att tidigt upptäcka de elever som finns i riskzonen för läs- och 

skrivsvårigheter. I vilken omfattning skolorna genomför screeningar finns det dock 

ingen samlad information om eftersom olika kommuner och även skolor har olika 

rutiner. Flera kommuner har övergripande planer som specificerar vilka screeningar 

som ska genomföras och hur skolorna ska gå vidare med insatser om screeningar visar 

att åtgärder behövs. Redan i förskoleklass är det vanligt att man testar språklig 

medvetenhet för att upptäcka elever som har svårt att uppfatta enskilda språkljud i ord 

(Levlin, 2014).  

Skolverket lyfter också fram betydelsen av att tidigt upptäcka elever i behov av stöd i 

sitt nyligen publicerade material Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling (2016). 

Detta material har tagits fram för att stödja lärarnas bedömning av vilka elever som är i 
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behov av stöd. Från och med läsåret 2016/2017 är Bedömningsstöd i läs- och 

skrivutveckling obligatoriskt för årskurs 1 och kommer att fungera som en tidig 

nationell screening av elevers tidiga läsinlärning. År 2017 är det obligatoriskt i årskurs 2 

och år 2018 i årskurs 3. 

Flera av de screeningar som ofta används i skolorna är standardiserade, normerade och 

använder en stanineskala. Normerade test gör det möjligt att jämföra en elevs resultat 

med en normgrupp av jämnåriga elever (Järpsten & Taube, 2013). Stanineskalan är en 

normalfördelningskurva i vilken elevens resultat placeras på en 9-gradig skala.  Stanine 

1-3 representerar de 23 procent svagaste resultaten; femte skalsteget utgör medelvärdet 

och två skalsteg utgör en standardavvikelse. Enligt Järpsten och Taube (2013) bör 

elever med de lägsta staninevärden uppmärksammas av lärare och detta ska leda till en 

vidare analys. 

Screeningarna som användes av lärare i studiens skolor omfattade 11 olika material. 

Dessa var följande: 

(1) Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling (Skolverket, 2016b) är ett material som 

har tagits fram av Skolverket för att stödja lärarnas bedömning av elever och ge 

möjlighet att tidigt upptäcka elever i behov av stöd. Detta bedömningsstöd är inte 

normerat. 

(2) DLS (Diagnostiska läs- och skrivprov) är ett diagnostiskt material som består av fyra 

delprov: rättstavning, ordförståelse, läshastighet och läsförståelse. Materialet har 

utformats av Birgitta Järpsten och Karin Taube (2013) och är normerat. 

(3) Fonolek har utarbetats av Åke Olofsson och Ingegärd Hemmingsson (1994), och är 

ett grupp- eller individtest som undersöker den fonologiska medvetenheten. Fonolek är 

normerat. 

(4) God Läsutveckling är skapat av Katarina Herrlin och Ingvar Lundberg (2003). 

Materialet kartlägger elevens läsutveckling de 3-4 första åren. Testet är inte normerat. 

(5) H4 är utformat av Rikard Lindahl (1954) och mäter elevens ordavkodningsförmåga. 

Materialet är normerat. 

(6) Hur låter orden? tillhör Bornholmsmodellen. Testet kartlägger den fonologiska 

medvetenheten och är normerat (Häggström & Brännström, 2008). 

(7) LUS (LäsUtvecklingsSchema) har utformats av Bo Sundblad och fungerar som ett 

hjälpmedel för bedömning av elevers läsutveckling. LUS är inte normerat (Allard & 

Sundblad, 2001). 

(8) Läsinlärning i sju steg har skapats av Maj J. Örtendal (2011). I materialet finns det 

tester för att kartlägga elevens bokstavskännedom, fonologiska medvetenhet och 

läsning. Testen är inte normerat.  

(9) Läskedjor har utformats av Christer Jacobsson (2001) och testet ska kunna ge en 

snabb bedömning om elevers avkodningsförmåga. Testet är normerat. 

(10) Nationellt Prov i svenska för årskurs 3 (Skolverket) är ett obligatoriskt prov för 

samtliga elever i årskurs 3. Provet tester elevernas läsförståelse av både fakta- och 

skönlitterära texter. Testet är inte normerat.  

(11) Vilken bild är rätt? har utformats av Ingvar Lundberg med flera och testar 

läsförståelse (Annell, Burman, Fröling, Lundberg & Leven, 2001). Testet är normerat. 
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3.6 Insatser vid lässvårigheter 

 

Høien och Lundberg (2013) har sammanställt sex punkter för hur ett pedagogiskt arbete 

kan se ut för elever med lässvårigheter. Dessa punkter är: (1) tidig identifiering och tidig 

hjälp, (2) fonologisk grundarbete, (3) direkt undervisning, (4) multisensorisk 

undervisning, (5) behärskande, överinlärning och automatisering och (6) god 

inlärningsmiljö. De pedagogiska faktorer som listas av Høien och Lundberg 

förekommer hos flera läsforskare i Sverige (Myrberg, 2007). De insatser som speciellt 

betonas av forskarna är intensiv och individuell undervisning som består av träning av 

fonologiska förmågor och kopplingen fonem-grafem samt av avkodningsträning. De 

elever som har de största problemen ska få hjälp av lärare med god kompetens i läs- och 

skrivutveckling.  

 

3.6.1 Tidiga insatser 

För elever som har svårt med den inledande läsinlärningen kan tidiga insatser vara helt 

avgörande, inte bara för lästräningen men även för elevens hela skolgång och flera 

vinster kan göras (Høien & Lundberg 2013; Myrberg, 2007; Tjernberg, 2013). En 

intensiv satsning på lästräning i de tidiga skolåren minskar behovet av stödbehov och 

kostsam specialundervisning i de senare årskurserna (Høien & Lundberg, 2013). Tidiga 

insatser kan också förstärka elevens självkänsla och tro på sig själv. Studier (Torgesen 

& Hudson, 2006; Tunmer, 2008) har visat att förebyggande läsinterventioner är mer 

effektiva än stöd som kommer senare när läsinlärningen redan har misslyckats. 

Tjernberg (2013) menar att skolan inte ska vänta och anta att elever som har inledande 

lässvårigheter så småningom kommer i kapp utan stöd.  

Intensivträning är enligt flera forskare en effektiv metod för att eleven snabbt ska 

komma igång med sin läsinlärning (Dahlin, 2006; Myrberg, 2007; Torgesen et al., 2001 

& Torgesen, 2005). Intensivträning används i många läsinlärningsmetoder i dagens 

skolverksamhet. TIL, BRAVKOD och Läsinlärning i 7 steg bygger på intensivträning. 

Myrberg (2007) anser att specialpedagogiskt stöd som ges i mindre mängder över en 

längre tid inte är lika effektivt som tidig intensiv träning. Lässvaga elever behöver både 

intensitet och kvalitet i träningen. Myrberg menar att skolan bör sätta in ett 

intensivträningsprogram för alla de elever som inte utvecklat fonologisk medvetenhet 

när de börjar skolan. Även National Reading Panel (2000) kom i sin metastudie fram 

tillatt klassrumsundervisning inte är tillräckligt för elever med lässvårigheter utan de 

behöver ett intensivt stöd som riktas mot deras speciella problem vid läsning. Vikten av 

intensiv träning i fonologisk medvetenhet, ordavkodning och läsförståelse har visat 

goda resultat för elever med lässvårigheter i flera studier (Myrberg, 2007; Torgesen et 

al., 2001; Wolff, 2011).  

Flera studier (e.g., Vellutino et al., 1996) har visat att individuell undervisning är mer 

effektivt jämfört med att undervisa elever i mindre grupper. Elever med 

läsinlärningssvårigheter ska tränas intensivt och individuellt och träningen ska börja 
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genast när inledande problem visar sig. Träningen ska göras av pedagoger med god 

kompetens inom läs- och skrivutveckling. 

 

3.6.2 Fonologisk träning 

Fonologisk förmåga är en förutsättning för läs- och skrivinlärning. Bristande fonologisk 

förmåga utgör grundproblemet vid dyslexi (Høien & Lundberg, 2013). Elever med stora 

läs- och skrivsvårigheter har särskilt svårt att höra vilka ljud ord innehåller och i vilken 

ordning ljud förekommer i orden. Den fonologiska träningen utgör en viktig del av de 

tidiga insatserna för dessa elever och har särskilt stor betydelse för yngre barn som 

ligger i riskzonen för lässvårigheter (Taube, Fredriksson & Olofsson, 2015). Olofsson 

(2009) menar att den fonologiska förmågan kan övas både med språklekar och på ett 

mera strukturerat sätt med speciella fonemövningar. Språklekar som tränar elevers 

medvetenhet om ljud i ord kan på ett lättare sätt göra elever medvetna om ordens 

ljudstruktur. Barn som tränas i förskolan med språklekar har lättare att komma i gång 

med läsinlärning i skolan (Lundberg, Frost och Petersen, 1988; Lundberg, Olofsson, & 

Wall, 1980). Bornholmsmodellen är ett exempel på ett pedagogiskt material med 

fonologisk träning som kan användas från förskolan framåt (Sterner & Lundberg, 2010). 

Flera träningsstudier (e.g., Poskiparta et al., 1999) som använt materialet har visat goda 

resultat. Träningen inleds med enkla övningar som uppmärksammar eleverna på 

skriftspråket för att sedan gå över till en riktad fonologisk träning.  

 

3.6.3 Avkodningsträning 

Elever som har problem med bokstavsinlärning behöver träna både bokstävers former 

och deras ljudvärden. Hur grafem symboliserar talljud måste då tränas intensivt 

(Hammil & Swanson, 2006; Høien & Lundberg, 2013). Høien och Lundberg (2013) 

menar att bokstavsinlärning kan ske med associationsträning där bokstäver kopplas ihop 

med bilder på föremål som har den tränade bokstaven som begynnelsebokstav. Ljud 

som inte kan beskrivas med en bokstav utan symboliseras av flera bokstäver behöver 

tränas så att elever lär sig att sätta ihop grafemet med ljudet som det symboliserar och 

automatiserar denna kunskap. Høien och Lundberg (2013) menar dock att man ska 

undvika mekaniskt tragglande. Det går att träna ljud på lustbetonat sätt, anser de. 

Repeterad högläsning är en träningsmetod som lyfts fram av läsforskare (Høien & 

Lundberg, 2013; NICHD, 2000). Vid repeterad högläsning läser eleven samma text 

flera gånger och meningen med metoden är att eleven ska öka sin läshastighet när denne 

börjar kunna texten.  

 

3.6.4 Material som användes av pedagoger i studien 

(1) ASL (Att skriva sig till läsning) är en undervisningsmetod som går ut på att eleverna 

lär sig läsa genom att utforskande skriva på en dator och använda talsyntes. Arne Tra-

geton (2005) har skrivit böcker om metoden. 

(2) Bravkod är ett träningsmaterial med läslistor. Materialet har utarbetats av Bodil 

Jönsson (2014) för elever som behöver träna avkodning vid läsning. 
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(3) Fonomix-metoden tränar kopplingen bokstav-ljud med bland annat munbilder och 

namn på ljuden. Materialet är utarbetat av Gullan Löwenbrand-Jansson (2009). 

(4) Läsinlärning i sju steg har skapats av Maj J. Örtendal (2011). Metoden tränar både 

fonologisk medvetenhet och läsinlärning parallellt. 

(5) Kjell Staffans är skapad av specialläraren Kjell Staffans (2014) och är undervis-

ningsmaterial för specialundervisning inom läs- och skrivutveckling som är utarbetat. 

Materialet omfattar läslistor med högfrekventa ord.  

(6) Onset-Rime är läslistor som är avsedda för träning av ords början och rimdelar.   

(7) Spel-Ett är en finlandssvensk version av det finska dataspelet Ekapeli (Lukimat, 

2008). Spel-Ett tränar kopplingen mellan bokstav och ljud och småningom även läsning. 

Spelet har skapats till nybörjarundervisning och som stöd för den övriga läsundervis-

ningen. 

(8) Språkbiten är ett läsinlärningsmaterial av Susanne Weiner Ahlström (2001) där sta-

velsen används som stöd i både läs- och skrivmomenten. 

(9) TIL (Tidig Intensiv Läsning) har utarbetats av Monica Dahlin (2006) och är ett indi-

viduellt lästräningsprogram på 12 veckor för elever som inte kommit igång med sin 

läsning. 

(10) Trugs kortspel är utformat av Ingrid Häggström och Astrid Frylmark (2008) och 

metoden ska stimulera barnets intresse till läsning. 
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4. METOD 

 

4.1 Etiska överväganden 

 

I studien följdes de fyra etiska principerna för humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning som är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialietskravet samt 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Enligt informations- och samtyckeskravet fick 

deltagarna både skriftlig information via missivbrevet (se Bilaga 1) och muntlig 

information vid intervjutillfället gällande studiens syfte, tillvägagångssätt samt att 

deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas. I överensstämmelse med 

konfidentialitetskravet fick informanterna information om att pedagoger och skolor 

avidentifieras samt att det inspelade materialet förvaras på ett säkert sätt under studien 

för att sedan makuleras efter att examensarbetet blivit godkänt. Med anledning av 

nyttjandekravet kommer det insamlade materialet inte att utnyttjas eller utlånas för 

kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga syften. 

 

4.2 Deltagare 

 

Tio speciallärare och specialpedagoger deltog i studien. Alla var kvinnor. Dessa har 

namngetts enligt den kommun som de arbetade i: A, B, C, D och E. Alla informanterna 

var utbildade speciallärare eller specialpedagoger och arbetade med läsning i lågstadiet. 

Hälften av pedagogerna värvades till undersökningen via direktkontakter. De fem andra 

arbetade i näraliggande skolor och tillfrågades via e-post. Informanternas 

grundutbildning (L = lågstadielärare, M = mellanstadielärare, G = grundskolelärare, K = 

klasslärare, F = förskolelärare), dess inriktning och examensår visas i Tabell 1. I 

tabellen visas även vilken specialpedagogisk utbildning (SP = specialpedagog, SL = 

speciallärare) informanterna hade samt hur många år de hade arbetat i yrket. 

Informanternas utbildning i läs- och skrivutveckling inom specialpedagogik ges i antalet 

högskolepoäng. Informanterna arbetade i olika kommuner som kallas A, B, C, D och E i 

undersökningen (se Tabell 1). 
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Tabell 1. Utbildnings- och yrkesinformation för informanterna i intervjustudien 

PEDAGOGER Alma Annika Asta Bella Bianca Britta Cia Clara Diana Eva 

Kommun A A A B B B C C D E 

Grundutbildning G 

sv/so 

M 

 

F/G 

 

G 

ma/no  

F L 

ma/no 

L K 

Finland 

G 

sv/so 

L 

Examensår 

grundutbildning 

-02 -86 F-88 

G-96 

-04 -11 -70 -75 -08 -92 70-

tal 

Läs- och skriv i  

grundutbildningen 

Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja 

Specialpedagogisk 

utbildning 

SP SP SP 

SL sv 

SL ma 

 

SP SP SP SL SP SP 

År i yrket som  

SP/SL 

11 9 12 2 2 2,5 13 3 10 15 

Antal hp i läs- och 

skriv inom 

specialpedagogik 

7,5 7,5 37,5 0 7,5 0 7,5 30 15 0 

 

. 

4.3 Material 

 

Materialet bestod av halvstrukturerade intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2014). Avsikten 

var att skapa så likartade intervjuer som möjligt eftersom informanterna intervjuades av 

två personer. En intervjuguide (se Bilaga 2) utformades för detta ändamål. Guiden 

innehöll 27 frågor och även eventuella följdfrågor utformades i förväg. 

Intervjuguiden hade fem frågeområden. Frågeområde A bestod av frågor som tog upp 

informanternas bakgrund och frågeområde B handlade om strategier som informanterna 

använde för att identifiera elever med svårigheter i sin inledande läsinlärning. 

Frågeområde C handlade om informanternas insatser och strategier som de använde för 

att hjälpa dessa elever och frågeområde D tog upp materialet som informanterna 

använde i detta arbete. Frågeområde E handlade om informanternas kännedom av 

forskning som kan relateras till material och träning och frågeområde F tog upp 

informanternas bedömning och utvärdering av insatser som de ansåg leder till bra 

resultat för elever med svårigheter i sin inledande läsinlärning. 
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4.4  Procedur 

 

Informanterna kontaktades via e-post eller med personliga samtal för information om 

studien. Intervjufrågorna tillsammans med ett informationsbrev skickades som e-post 

till alla informanter i god tid innan det överenskomna intervjutillfället för att ge 

informanterna möjlighet att förbereda sina svar. 

Intervjuerna genomfördes under en period på tre veckor på informanternas arbetsplatser 

och de varade mellan 30-60 minuter. Samtalen spelades in på bärbara datorer med in-

spelningsprogrammet Audacity. Intervjuerna analyserades av båda författarna tillsam-

mans och delar av dem transkriberades för att illustrera delar av materialet. 
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5. RESULTAT 

 

I resultatet beskrivs först sätten som pedagogerna använde för att identifiera elever med 

svårigheter i sin inledande läsinlärning. Därefter beskrivs de tidiga insatser som speci-

allärarna och specialpedagogerna använde för att stödja dessa elever. Sista delen tar upp 

de insatser som speciallärarna och specialpedagogerna ansåg leda till goda resultat för 

elever med svårigheter i sin inledande läsinlärning. Informanternas intervjuresultat pre-

senteras kommunvis.  

 

5.1 Strategier för att identifiera elever med svårigheter i sin inledande 
läsinlärning 

 

5.1.1 Screeningar 

I kommun A arbetar tre pedagoger: Annika, Alma och Asta. Deras skolor följer kom-

munens screeningplan som innebär att den första bedömningen av elevernas språkut-

veckling sker i förskoleklass med Hur låter orden?/Bornholmsmodellen. Eleverna 

screenas sedan med Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling i årskurs 1 och DLS 

(Diagnostiska läs- och skrivprov) i årskurs 2.  Nationella proven äger rum i årskurs 3. 

Utöver dessa test genomför alla pedagoger i kommunen ytterligare tester. De som 

lärarna nämner är H4, Stavning L och Vilken bild är rätt?.  

Bella, Bianca och Britta och arbetar i kommun B. Även i kommun B används en 

screeningplan som är fastställd av den centrala elevhälsan i kommunen. Pedagogerna 

berättar att den nuvarande screeningplanen är under omarbetning eftersom 

Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling har blivit obligatoriskt.  

Elever screenas i förskoleklass med Hur låter orden?/Bornholmsmodellen både vid 

skolstart och under vårterminen. Elever från förskoleklass till och med årskurs 3 scree-

nas med LäsUtvecklingsSchema (LUS). Eleverna screenas med Bedömningsstöd i läs- 

och skrivutveckling i årskurs 1och med Nationella proven i årskurs 3. Andra screeningar 

som görs i kommunen är Läsinläring i 7 steg, DLS och H4. Bellas och Biancas skola 

gör H4-testet 1 till 2 gånger per läsår för samtliga elever.  

Cia och Clara är verksamma i kommun C. Kommunen har en screeningplan där testerna 

har valts ut av den centrala elevhälsan och planen är nyligen omgjord på grund av 

Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling. Förskoleklassen testas med Hur låter or-

den?/Bornholmsmodellen. Screeningplanen omfattar Bedömningsstöd i läs- och skrivut-

veckling som görs i årskurserna 1 till 3. DLS, läsförståelsetestet och Vilken bild är rätt? 

görs i årskurs 2 och 3. Nationella provet görs i årskurs 3. Clara träffar varje elev i för-

skoleklassen under vårterminen cirka en timme för en pedagogisk bedömning i svenska 

och matematik. Då använder hon bland annat Fonolek. 

Diana arbetar i kommun D. Denna kommun har också en screeningplan som tagits fram 

i kommunen. Screeningsplanen är även här under bearbetning. Den första bedömningen 

görs i förskoleklass med Hur låter orden?/Bornholmsmodellen.  Diana träffar alla ele-
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ver i årskurs 1 i början av höstterminen för att testa elevernas bokstavskännedom. Ele-

verna gör sedan Lundbergs God Läsutveckling i december då de testas i fonologisk 

medvetenhet och får läsa och skriva enkla ord. Eleverna screenas i årskurs 2 och 3 med 

DLS, Vilken bild är rätt? och H4. I årskurs 3 genomför de även Nationella prov i 

svenska.  

Eva arbetar på en friskola i kommun E och har själv valt ut de tester som hon anser 

fungerar bäst och ger mest användbara resultat. Hon berättar att den första bedömningen 

av den språkliga förmågan görs med Hur låter orden?/Bornholmsmodellen i 

förskoleklassen. Tidigare gjorde man inte några tester i årskurs 1 men Eva har nu valt 

att använda Skolverkets Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling. Hon screenar 

eleverna med DLS läsförståelse och Läskedjor på våren i årskurs 2. I årskurs 3 gör 

eleverna Nationella prov.  

I Tabell 2 visas samtliga tester som de intervjuade pedagogerna använder för att 

identifiera elever med svårigheter i sin läsinlärning från förskoleklass till årskurs 3. 

Antalet pedagoger som använder dessa test ges under årskurserna. 

 

Tabell 2. Screeningstest som används i skolorna av de intervjuade pedagogerna  

TEST        F-klass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt 
___________________________________________________________________________________ 

Bedömningsstöd i läs- och skriv  - 10 3 2 15 
DLS   - 2 8 3 13 
H4   - 3 4 4 11 
Hur låter orden?/Bornholm 10 - - - 10 
Nationella prov, svenska - - - 10 10 
LUS   3 3 3 3 9 
Vilken bild är rätt?  - - 3 4 7 
Stavning L  - - 2 - 2 
Läskontroll/Läsinlärning i 7 steg - 1 - - 1 
God Läsutveckling  - 1 - - 1 
Fonolek   - 1 - - 1 
Läskedjor  - - 1 - 1 
____________________________________________________________________________________ 

 

Sammanfattningen (se Tabell 2) visar att Hur låter orden?/Bornholmsmodellen domine-

rar som test i förskoleklasserna. LUS används av bara 3 lärare. Screeningsmetoden som 

används mest i årskurs 1 är Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling. Alla intervjuade 

lärare säger sig använda metoden. De andra metoderna förekommer i mycket liten om-

fattning. I årskurs 2 dominerar DLS som 8 lärare använder. I årskurs 3 dominerar 

Nationella proven och de andra metoderna användes i mindre omfattning. I årskurserna 

1 och 2 finns det en större variation av metoder trots att Bedömningsstöd i läs- och 

skrivutveckling dominerar i årskurs 1 och DLS i årskurs 2. I årskurs 3 som omfattar 

Nationella proven är de andra metoderna få. De metoder som används minst är Stavning 

L, Läsinlärning i 7 steg, God Läsutveckling, Fonolek och Läskedjor. 
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5.1.2 Pedagogernas strategier i bedömning av lässvårigheter  

I intervjun fick pedagogerna svara på frågan som tog upp de faktorer som de 

uppmärksammade som tecken på lässvårigheter. Pedagogerna i kommun A använder 

olika faktorer som tecken på lässvårigheter. Annika blir uppmärksam om en elev visar 

läsförståelsesvårigheter i DLS bas–materialet. Hon nämner också att hon 

uppmärksammar elevens läsflyt vid läxläsningen varje vecka. Alma och Asta använder 

kopplingen mellan grafem och fonem som en viktig faktor. Om eleven har svårt att 

förstå denna koppling kan det vara ett tecken på lässvårigheter. Men Alma menar att 

vissa elever lär sig kopplingen långsammare och detta behöver inte nödvändigtvis tyda 

på framtida lässvårigheter. Pedagogerna (Alma, Annika och Asta) berättar om ett nära 

samarbete i lärarlagen vilket gör att de tidigt får veta om en elevs lässvårigheter. Alma 

anser att detta samarbete är avgörande för vilka elever som får stöd i sin läsinlärning.  

Bella och Bianca i kommun B menar att läsintresse är en faktor de noterar. Om en elev 

verkar sakna intresse för läsning eller inte verkar förstå syftet med läsning är detta ett 

tecken på att eleven inte är tillräckligt motiverad för läsinlärning. Bianca anser att 

klasslärarens bedömning är viktig i början. Om eleven inte följer de andra i sin 

läsutveckling är detta en faktor som hon vill bli uppmärksammad på. Britta räknar upp 

bristande bokstavskännedom och brister i bokstävers koppling till ljud som 

varningstecken. Elever som har svårigheter med bokstävers ordning i ord; de kastar om 

ordningen och elever som inte ljudar färdigt utan försöker gissa sig till ordet behöver 

uppmärksammas, menar hon. Både Bella och Bianca anser att klasslärarens och 

lärarlagets syn på svårigheters art påverkar hur tidigt speciallärare och specialpedagoger 

kopplas in. Kommunen har så kallade öppna elevhälsoträffar där lärare kan ta upp sin 

eventuella oro kring olika elever. Britta berättar att rektor har en avgörande roll 

angående vilka elever som får stöd.   

Cia och Clara i kommun C tar upp olika faktorer som de anser kan handla om 

eventuella lässvårigheter. Cia noterar om eleven kastar om bokstäver i ett ord eller läser 

ord i fel ordning. Hon noterar elever som har svårt att dela upp ord i stavelser och de 

elever som har svårt att rimma. Att inte kunna höra vilka stavelser ett ord består av eller 

att inte förstå hur rim uppstår är tecken på fonologiska svårigheter. Clara lyssnar varje 

vecka på elever som läser upp sin läsläxa. Om läsningen går mödosamt och om detta 

fortsätter till i slutet av tvåan är detta ett tecken på lässvårigheter, menar hon. Men hon 

menar också att elever som inte kan ljuda ihop korta ord under vårterminen i årskurs 1 

måste få stöd. Clara betonar också att elever i årskurs 1 ska ges tid till att utvecklas som 

läsare och att man inte ska dra alltför förhastade slutsatser av inledande problem. De 

behöver inte vara tecken på framtida lässvårigheter utan man kan vänta och se hur 

läsningen utvecklas innan man sätter in några insatser, menar hon. Både Cia och Clara 

har kännedom om elevers lässvårigheter redan vid överlämningar från tidigare skola 

eller förskola. Vilka elever som behöver stöd görs i samarbete med lärarlagen. 

Diana i kommun D berättar att hon redan vid skolstart noterar de elever som hon anser 

är i riskzonen för lässvårigheter. Hon anser att förskollärarens bedömning är en viktig 

faktor. Hon utgår sedan från Hur låter orden?/Bornholmsmetoden och noterar svaga 

resultat i fonologisk medvetenhet. Diana följer alla elevers utveckling under den första 

höstterminen och kan omedelbart börja arbeta med de elever som hon anser behöver 

hjälp. Diana har ett nära samarbete med lärarlaget och hon får tidigt veta om en elev har 
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lässvårigheter. Hon beslutar själv vilka elever som ska få stöd eftersom rektor delegerat 

det ansvaret till henne.  

Eva i kommun E berättar att hon använder elevers resultat på fonologisk medvetenhet i 

Hur låter orden?/Bornholmsmodellen i förskoleklass som vägledande. Hon noterar även 

om elever har brister i bokstavskunnande. Både bokstavskännedom och fonologisk 

förmåga är de faktorer som är viktiga för henne att uppmärksamma. Eva berättar att hon 

genast får veta om klassläraren bedömer att en elev har svårigheter men att det kan ta tid 

innan hon har möjlighet att börja arbeta med eleven eftersom hennes arbetstid är 

begränsad när det gäller arbete med elever.  

I Figur 1 visas sammanfattningen av de faktorer som pedagogerna uppmärksammar som 

tecken på att det kan finnas svårigheter i den inledande läslärningen. 

 

 

Figur 1. Faktorer som pedagogerna anser som tecken på lässvårigheter  

Sammanfattningen visar att faktorerna som speciallärarna och specialpedagogerna 

noterar varierar mycket. De faktorer som forskningen ser som första viktiga tecken på 

lässvårigheter; brister i bokstavskännedom och fonologisk förmåga förekommer hos 

mindre än hälften av lärarna. Andra faktorer visar inte heller någon större 

samstämmighet mellan lärarna. Som figuren visar anser fyra av tio pedagoger att en 

svag koppling mellan fonem och grafem uppmärksammar dem på lässvårigheter. Tre av 

tio pedagoger uppmärksammar eventuella lässvårigheter när eleverna visar på en svag 

fonologisk förmåga och att flytet saknas i läsningen.  
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5.1.3 Pedagogernas syn på normerade tester 

I kommun A anser alla pedagoger att stanine 1 till 3 på screeningstester är ett tecken på 

lässvårigheter och ska leda till att eleven som får dessa låga värden får hjälp. Två av 

pedagogerna (Alma och Annika) menar dock att elevens dagsform kan påverka 

resultatet och omständigheterna kring testet ska tas hänsyn till när resultatet bedöms.  

Pedagogerna i kommun B har olika syn på hur resultatet från screeningar ska tolkas. 

Två av pedagogerna (Bella och Bianca) menar att det inte finns några staninevärden 

som automatiskt borde leda till åtgärder. En pedagog (Britta) anser att stanine 1 till 2 

definitivt ska leda till åtgärder medan 3 är ett värde som ska uppmärksammas men 

behöver inte leda några specialpedagogiska åtgärder utan det räcker om klassläraren gör 

vissa anpassningar till dessa elever. En pedagog (Bella) menar att elevresultat som 

ligger under gränsvärdet för varje årskurs ska leda till en intensiv träningsperiod. Hon 

anser satt stanine 3 eller lägre är tecken på svårigheter men även stanine 4 är lågt enligt 

henne. Alla pedagoger i kommun B menar dock att klasslärarens bedömning är det 

viktigaste och screeningsresultatet ska sättas ihop med denna bedömning. 

I kommun C anser både Cia och Clara att stanine 1 och 2 tyder på lässvårigheter. Enligt 

Cia visar stanine 1 och 2 att eleverna har brister i sin läsförmåga men hon menar att det 

är den sammantagna bilden som avgör om en elev får stöd eller inte. Clara menar 

däremot att det inte finns några staninevärden som automatiskt leder till stödåtgärder för 

elever. 

Diana anser att stanine 4 eller lägre tyder på lässvårigheter och menar att dessa elever 

borde få hjälp i sin läsinlärning. Hon berättar att stanine 1 till 3 leder till åtgärder för 

eleven. 

Eva berättar att hon ska uppmärksamma elever med stanine 3 men oftast blir det endast 

de elever som får 1 eller 2 som får hjälp.  

Intervjuerna visar att pedagogerna bedömer stanineskalan på olika sätt när det gäller 

behovet av åtgärder. Alla menar att stanine 1 och 2 leder till åtgärder. Även stanine 3 

ses som ett lågt värde men endast fem av pedagogerna uppger att det leder till insatser 

för eleverna. Två av pedagogerna uppger att stanine 4 bör uppmärksammas. Tre 

pedagoger menar att det inte finns några staninevärden som automatiskt borde leda till 

stödåtgärder.  

 

5.2 Insatser för elever med svårigheter i sin inledande läsinlärning 

 

5.2.1 Undervisningsformer 

Alma och Annika i kommun A arbetar huvudsakligen med intensivperioder för elever 

med inledande lässvårigheter. De berättar att deras skolor delar in läsåret i fyra delar 

som alla innehåller en intensivperiod. En intensivperiod innebär enskild undervisning 

med eleven 3-5 gånger i veckan i cirka 20 minuter. Annika anser att undervisning av 

elever varje dag ger bättre resultat än att undervisa elever en gång i veckan som hon 

tidigare gjorde. Enskild undervisning som sker utanför skoltid tidigt på morgonen 

förekommer också. Läraren (Asta) som använder denna typ av stöd gör detta för att 
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eleverna inte skulle missa undervisning i klassrummet. Även stöd i själva 

klassrumsundervisningen förekommer. En lärare (Asta) arbetar i klassen med de elever 

som behöver stöd. Hon anpassar klasslärarens undervisning till dessa elevers nivå. 

Annika arbetar även med en liten grupp (2-3 elever) varje vecka.  

I kommun B arbetar Bella, Bianca och Britta till övervägande del med enskild 

intensivundervisning utanför klassrummet 3-5 gånger i veckan cirka 20 minuter. De 

undervisar även elever enskilt eller i liten grupp (2-3 elever) 1-2 gånger i veckan. 

Bianca berättar att hon föredrar att arbeta med enskild undervisning eftersom hon anser 

att det är mest effektivt.  

Både Cia och Clara arbetar med enskild intensivundervisning utanför klassrummet 3-5 

gånger i veckan i cirka 20-40 minuter. Clara anser att intensivträningsperioder är mest 

effektivt. Båda undervisar även elever enskilt 1-2 gånger i veckan i cirka 20 minuter. 

Clara undervisar elever i liten grupp (2 elever) cirka 20-40 minuter. Cia berättar att hon 

till största delen undervisar elever i liten grupp (4-5 elever) 1-2 gånger i veckan i 40 

minuter. Hon berättar att eleverna varje vecka har en lästräningsläxa att göra hemma 

som är kopplat till specialundervisningen.   

Diana arbetar med intensivperioder så att hon ger specialundervisning till eleverna i 

årskurs 1 till 3 varje skoldag under 6-8 veckor. Hon ger också ofta hemuppgifter till sina 

elever. Dessa är lästräningsuppgifter som eleverna ska göra hemma. Hon undervisar 

även elever enskilt en till två gånger i veckan. Diana arbetar endast enskilt med elever.  

Eva undervisar små grupper som består av 2-3 elever. Undervisningen sker utanför 

klassrummet 1-2 gånger i veckan. Eva berättar att hon undervisar elever som har 

inledande lässvårigheter i mindre utsträckning på sin nuvarande skola jämfört med 

skolor där hon arbetade tidigare.  

 

 

Figur 2. Pedagogernas undervisningsformer vid stödinsatser. 
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Sammanfattningen (Fig. 2) visar att den vanligaste undervisningsformen som 

pedagogerna använder är enskild undervisning 3-5 gånger i veckan; 9 pedagoger arbetar 

med denna form av undervisning. Sju av tio av pedagogerna arbetar även med 

stödundervisning 1-2 gånger i veckan. Sex av tio pedagoger arbetar även med 

gruppundervisning. Bara en av pedagogerna arbetar med elever i klassrummet; de andra 

arbetar med specialundervisning utanför klassrummet. 

 

5.2.2 Material vid stödinsatser 

I kommun A används Bravkod (läslistor) som material i den enskilda 

stödundervisningen i årskurs 1-3 oavsett hur ofta undervisning sker. Annika berättar att 

materialets användarvänlighet är det som avgör hennes val av material. Även TIL (Tidig 

Intensiv Läsning) förekommer som material i enskild intensivundervisning som sker 3-5 

gånger i veckan. En av pedagogerna (Asta) undervisar oftast grupper av elever i den 

ordinarie klassrumsundervisningen. Hon använder då material som hon har tillverkat 

själv och anpassar klassens ordinarie läromedel till rätt nivå för sina elever. När Asta 

arbetar med enskild undervisning två gånger i veckan använder hon Bravkod.  

I kommun B används Fonomix för att träna den fonologiska förmågan i årskurs 1. 

Bravkod används för att träna avkodning. En pedagog (Britta) använder Läsinlärning i 7 

steg. Britta använder även böcker som hon anser vara lämpliga för elevens nivå. Även 

kortspelet Trugs förekommer hos alla pedagoger i kommun B som ett komplement till 

övriga metoder. Britta anser att detta material skapar motivation hos eleven.  

I kommun C används läslistor (Bravkod, Onset-Rime, Kjell Staffans och Språkbiten) 

som bygger på högfrekventa ord och stavelser i läsundervisningen. Pedagogerna 

använder även böcker som de anser vara lämpliga för elevens nivå. Cia berättar att hon 

använder böcker och texter i specialundervisningen. Eleverna läser boktexten flera 

gånger och får stöd från pedagogen för att kunna förstå textens ord och ta till sig dess 

innehåll. Cia uppger även att hon arbetar med undervisningsmetoden ASL (Att skriva 

sig till läsning).   

Diana i kommun D använder eget material som innehåller kort med bokstäver och listor 

som innehåller enstaka ord. Vid intensivundervisning använder Diana även böcker som 

hon anser vara lämpliga för elevens nivå som eleverna läser tillsammans med henne i 

skolan och fortsätter sedan att läsa dem i hemmet. Hon använder även ASL (Att skriva 

sig till läsning) vid sin undervisning. 

Eva i kommun E tillverkar också eget material som innehåller kort med bokstäver och 

ord. Hon kombinerar detta med Läsinlärning i 7 steg. Eva nämner dock att hennes 

arbete bara i mindre omfattning handlar om specialundervisning till elever som har 

svårigheter i sin inledande läsning. 

Skolornas tillgång till datorer och lärplattor varierar. Flera pedagoger uppger att de 

använder appar på lärplattor i sin undervisning. Dessa fungerar som komplement till det 

material som de huvudsakligen använder.  Pedagogerna Alma och Annika använder 

träningsprogrammet Spel Ett för att öva bokstavskännedom och avkodning på dator. 

”Jag tror inte att nån app ersätter allting, utan det är liksom ett komplement som man 

fyller på med” (Alma). Endast en pedagog (Eva) uppger att inte har tillgång till 
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lärplattor. Hon har använt det på sina tidigare arbetsplatser och uppger att hon saknar 

det arbetsverktyget. 

Figuren (se Figur 3) visar vilka material som pedagogerna använder i sin 

specialundervisning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Metoder/material som används vid stödinsatser. 

 

Sammanfattningen visar att pedagogerna använder olika metoder och material vid sina 

stödinsatser och dessa övar olika delar av läsförmågan. Nio av tio pedagoger använder 

läslistor för att träna elevernas avkodning. Åtta av tio pedagoger använder material med 

ljudningsmetoder. Endast hälften av pedagogerna använder material som tränar att den 

fonologiska medvetenheten. Fyra pedagoger uppger att de undervisar elever med 

material som de tillverkat själva. Fyra pedagoger använder spel och upprepad läsning 

till exempel TIL (Tidig intensiv läsning).  Två pedagoger använder sig av ASL (Att 

skriva sig till läsning) och stavelsemetoder.  

 

5.2.3 Pedagogernas arbetsuppgifter och arbetstid 

Pedagogernas förutsättningar när det gäller tidiga insatser skiljer sig åt. Speciallärare 

och specialpedagoger har många arbetsuppgifter i sin tjänst. I kommun A är 

intensivundervisning av elever en av pedagogernas huvudsakliga arbetsuppgifter. En 

annan viktig arbetsuppgift är att utarbeta eget material. En viktig del av speciallärarnas 

och specialpedagogernas arbete handlar om olika typer av samarbete med andra lärare, 
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rektorer och personal i elevhälsan. Samtliga pedagoger i kommun A nämner även att 

arbetet med skolans elevhälsoteam och handledning av andra lärare tillhör deras 

arbetsuppgifter. Alma berättar att samarbetet med klasslärarna är en viktig förutsättning 

för att kunna göra ett bra arbete. 

 

Samarbetet med dom jag jobbar med är det viktigaste jag har. Man kan ju uppleva 

mitt arbete som duttigt här och duttigt där. Men jag måste ha samarbete med 

lärarna, annars är det...jätte, jättesvårt. Får man till ett bra samarbete med lärarna 

funkar det så mycket bättre med dom här intensivinsatserna som jag gör (Alma).  

 

Alla pedagoger i kommun B räknar upp undervisning av elever, deltagande i 

elevhälsoteam och handledning av lärare som sina huvudsakliga arbetsuppgifter. Britta 

nämner att hon skulle vilja göra tidiga insatser i årskurs 1 men att hennes rektor 

prioriterar arbetet med äldre årskurser:  

 

Jag kan ju känna att jag hade velat jobba mot ettan nu i höst men det får jag inte, 

då menar rektor att dom få “klara” sig, för hon tycker att behoven är större högre 

upp (Britta).  

 

Pedagogerna i kommun C uppger att de arbetar mest med enskild undervisning av ele-

ver. De nämner också att pedagogiska kartläggningar är en av deras huvudsakliga 

arbetsuppgifter. Pedagogiska kartläggningar innefattar bedömning av elevens läsför-

måga men även en analys av möjligheter och hinder i elevens lärande. Även handled-

ning av andra klasslärare tillhör speciallärarnas och specialpedagogernas arbetsuppgif-

ter.  

Diana i kommun D uppger att undervisning av elever och samarbete med lärare är hen-

nes huvudsakliga arbetsuppgifter.  

Eva i kommun E nämner inte undervisning av elever som sin huvudsakliga arbetsupp-

gift. Hon uppger att en av hennes viktigaste arbetsuppgifter är att delta i skolans verk-

samhetsutveckling. Hennes andra arbetsuppgifter handlar om att ge stöd till skolans 

rektor, att handleda lärare och att delta i elevhälsoteamets arbete. Hon uppger att hon 

tidigare arbetade mer med att undervisa elever med lässvårigheter men har inte lika 

mycket tid åt detta nu. Eva skulle vilja arbeta mer med tidiga insatser.  

 

Jag kan inte förstå liksom att man inte först...ja att man inte satsar...på riktigt! 

För det pratas, nåt fruktansvärt mycket. Om att det ska satsas. I dom lägre 

åldrarna (Eva). 

I Läsinlärning i 7 steg måste man arbeta mer intensivt, under en längre tid.  Det 

är ju det som jag vurmar för. Och jag skulle hoppas att det skulle finnas 

möjligheter att sitta på det viset med elever i dom lägre åldrarna. men...som sagt 

var...Det har inte funkat så, utan det är mycket dom här äldre eleverna som tar tid 

(Eva).  

 

 



30 

Figur 4 sammanfattar de arbetsuppgifter som pedagogerna uppger vara deras 

huvudsakliga. 

 

Figur 4. Arbetsuppgifter som pedagogerna uppger vara huvudsakliga. 

Sammanfattningen i Figur 4 visar att de arbetsuppgifter som pedagogerna anger att de 

använder mest tid till är att undervisa enskilda elever, att handleda lärare och att arbeta 

tillsammans med skolans elevhälsoteam. Två av tio pedagoger uppger att en stor del av 

deras arbetstid ägnas åt att göra pedagogiska kartläggningar av elevers läsförmåga. 

Materialutveckling som arbetsuppgift nämns av två pedagoger. Endast en pedagog 

anger att skolans verksamhetsutveckling är en huvudsaklig arbetsuppgift.  

Två av pedagogerna anser att de skulle vilja arbeta mer med tidiga insatser men att det 

inte finns tid till detta eftersom äldre elevers behov prioriteras på deras skola.  

I intervjun bads speciallärarna och specialpedagogerna uppskatta hur mycket tid de 

procentuellt använder till att undervisa och stödja elever i årkurserna 1 till 3 som har 

svårigheter i sin läsning. De skulle uppskatta tiden under den termin som 

undersökningen omfattade (höstermin 2016).  

Figur 5 visar speciallärarnas och specialpedagogernas egen uppskattning av 

undervisning av de elever i årskurs 1 till 3 som har svårigheter i sin läsning. 
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Figur 5. Arbetstid med tidiga insatser 1-3. 

Figur 5 visar att 3 specialpedagoger använder endast 15 procent eller mindre av sin 

arbetstid till tidiga insatser. Två pedagoger arbetar 20 procent med tidiga insatser. Alla 

använder hälften av sin arbetstid eller mindre till direkt arbete med elever som har 

svårigheter i sin läsning.  

 

5.3 Insatser som pedagogerna anser leder till bra resultat för elever 
med inledande lässvårigheter 

 

De insatser som de intervjuade lärarna tar upp handlar om var och hur 

specialundervisningen ska ske. Tre av pedagogerna (Annika, Eva, Cia) tar upp detta. 

Tidigare var det vanligt att arbeta inkluderande med lässvaga elever i klassrummet med 

andra elever. Pedagogerna anser att undervisning av elever utanför klassrummet leder 

till bättre resultat. En pedagog säger sig ha ändrat sin syn på detta:  

 

Jag har varit väldigt inne på det, att jobba i klassrummet med elever. Men jag har 

tyckt att det har varit ganska svårt också. När hela klassen jobbar med en massa 

andra saker. Och det är lite rörigt...kan det va. Och lite ljud och så här, och sen 

ska man sitta med en elev och den eleven verkligen ska koncentrera sig...på en 

sak. Det blir ganska svårt kan jag tycka (Eva). 

 

Att arbeta intensivt och enskilt lyfts också fram. Alla informanter anser att 

intensivperioder är det mest effektiva sättet och alla skulle vilja arbeta mer på det sättet. 

Sex pedagoger menar att även de tidiga insatserna skulle behöva handla om 
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intensivundervisning. En pedagog (Annika) menar att dagligt arbete med varje elev 

jämfört med specialundervisningen en gång i veckan ger bättre resultat och påpekar 

även att forskningen har gett stöd åt detta arbetssätt. Clara menar att hon i sitt arbete har 

sett att intensivträningsperioder leder till goda resultat  

Material som består av läslistor tas fram som ett bra sätt att träna elever. Bravkod nämns 

som ett effektivt material som leder till bra resultat. Elever som tränas med Bravkod kan 

snabbt öka sin läshastighet. När det gäller material måste man ändå inse att samma 

material inte passar alla, menar flera av lärarna. Både arbetssättet och materialet ska 

anpassas till elevens förmåga:  

 

Det viktigaste i vårt jobb är att hitta det som är på pricken rätt för eleven. Den 

här proximala utvecklingszonen och utmana dom, sporra dom och ändå ha 

glädjen. Det finns inget enkelt svar på exakt vad man gör (Alma). 

 

Oavsett undervisningens form eller material som används i undervisningen ska 

insatserna komma tidigare än vad de gör i dag i deras skolor, menar de intervjuade 

lärarna. Insatserna ska komma tidigt och speciallärarna och specialpedagogerna ska ges 

tillräckligt mycket tid för sitt arbete. Att prioritera äldre elever som riskerar att inte nå 

kunskapskraven i olika skolämnen tar resurser från de allra yngsta eleverna berättar två 

av pedagogerna. Svårigheterna på mellanstadiet skulle bli mindre om det fanns 

möjlighet göra insatser i yngre elevers lästräning: 

 

Jag skulle vilja lägga mer tid och mer resurser på årskurs 1. Vi är fortfarande 

kvar i det här att man ska försöka rädda mellanstadieeleverna innan de får betyg i 

sexan och då finns det aldrig tiden att lägga på dom små, så att man slipper få de 

här krissituationerna på mellan (Britta). 

 

Lågstadiesatsningen nämns som ett bra initiativ av Cia. Hennes skola har nu en 

speciallärare som arbetar med de yngre eleverna och hon menar att skolan nu gör 

tillräckligt mycket för de yngsta eleverna. Diana som ger intensivundervisning till 

eleverna i årskurs 1 till 3 varje skoldag under flera veckor är nöjd med de insatser 

hennes skola gör. Hon samarbetar med förskoleklassens personal och anser att 

läsproblemen upptäcks tidigt och dessa elever får tidigt stöd. Läs- och skrivsvårigheter 

som skulle bero på för lite övning kan uteslutas på hennes skola, menar hon. 

 

 

5.4 Sammanfattning 

 

De vanligaste screeningarna som pedagogerna använder utöver de nationella testerna 

som Skolverkets Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling och Nationella prov är DLS, 

H4 och Hur låter orden?/Bornholmsmodellen. Dessa screeningar används från 

förskoleklass till årskurs 3. Screeningarna testar framför allt avkodning, läsförståelse 

och läshastighet. Nio av de tio informanterna som arbetar på kommunala skolor följer 
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kommunala riktlinjer för tester men har även möjlighet att använda andra tester utöver 

de som deras skolor vill att de ska göra. Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling har 

nu börjat dominera i testerna i årskurs 1 och i framtiden kommer skolorna 

huvudsakligen att använda detta som test.  

De tecken som de flesta av de intervjuade pedagogerna ser som tecken på eventuella 

lässvårigheter varierar. Trots att forskningen ser svagheter i fonologisk förmåga och 

bristande bokstavskännedom som de tecken som allra oftast tyder på framtida 

läsproblem anger bara mindre än hälften av pedagogerna dessa som viktiga tecknen på 

lässvårigheter. Även synen på testernas staninevärden varierar bland pedagogerna; de 

flesta menar att staninevärden ska tolkas i sina sammanhang och tenderar att uppge ett 

något högre staninevärde som varningstecken än det värdet som enligt test borde leda 

till insatser. 

Individuell intensivundervisning dominerar som undervisningsform för lässvaga elever 

men enskild undervisning 1 till 2 gånger i vecka är vanligt förekommande också. 

Träningen består oftast av att träna avkodning med hjälp av läslistor. 

Hälften eller merparten av pedagogernas arbetstid tas av andra uppgifter än 

specialundervisning av elever. Pedagogerna själva anser att de borde ges mera tid åt 

undervisning av elever. De föredrar intensivundervisning utanför klassrummet och 

menar att deras insatser skulle behöva komma tidigare än de gör idag.  
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6. DISKUSSION 

 

Avsnittet inleds med en diskussion om studiens resultat i förhållande till tidigare forsk-

ning. Därefter diskuteras studiens metod och studiens relevans för speciallärarutbild-

ningen samt ges förslag på framtida forskning.  

Studiens syfte var att undersöka hur skolorna identifierar elever med svårigheter i sin 

inledande läsinlärning och vilka tidiga insatser speciallärare och specialpedagoger satte 

in för att stödja dessa elever. I studien undersöktes också vilka insatser speciallärare och 

specialpedagoger ansåg kan leda till goda resultat för elever med svårigheter i sin 

inledande läsinlärning.  

I Skollagen (SFS 2010:800) framkommer det att eleven skyndsamt ska ges stöd när det 

befaras att denne inte kan nå kunskapsmålen. Enligt detta styrdokument är det viktigt 

för speciallärare och specialpedagoger att ha strategier för att identifiera elever med 

svårigheter i sin inledande läsinlärning. I intervjuerna framkom det att alla tio 

pedagoger ansåg att tester är ett viktigt verktyg för att upptäcka elever i behov av stöd 

när det gäller läsning. Däremot varierar både antal tester och vilka tester som 

genomfördes på skolorna. Alla informanter uppgav att det nya Bedömningsstöd i läs- 

och skrivutveckling har påverkat och fortsättningsvis kommer att påverka skolornas 

screeningplaner. Resultatet visade att i samtliga undersökta skolor utgör Nationella prov 

i årskurs 3 det dominerande testet. Det kan tyda på att speciallärarna och 

specialpedagogerna har stort förtroende för de material som Skolverket tar fram. Precis 

som Herkner (2011) förespråkar har skolorna i studien kompletterat de nationella 

proven med fler tester och har en screeningplan för att elever med lässvårigheter ska 

upptäckas tidigare än i årskurs 3. I de tester som kommunerna centralt bestämt återfinns 

de faktorer som forskningen visar påverkar läsutveckling. 

Speciallärare och specialpedagoger som ska undervisa elever i lässvårigheter behöver ha 

kunskap om svårigheternas kännetecken. De viktigaste faktorerna som påverkar 

läsutvecklingen och samtidigt kan vara tecken på lässvårigheter är: fonologisk 

medvetenhet, bokstavskännedom, läsflyt och bokstavskännedom (Elwér et al., 2013; 

Gillon, 2004; Høien & Lundberg, 2013; Scarborough, 1998; Shapiro et al., 2013; Snow 

et al., 2005; Verhoven et al., 2011). Det är därför anmärkningsvärt att endast några få 

informanter uppmärksammade en svag fonologisk förmåga som tecken på 

lässvårigheter trots att fonologisk medvetenhet enligt ett flertal studier är en viktig 

faktor för läsutvecklingen och att nivån på den fonologiska medvetenheten i förskolan 

kan förutspå hur den fortsatta läsningen kommer att se ut (Elwér, 2014; Furnes & 

Samuelsson, 2010; Melby- Lervåg et al., 2012; Lundberg, Frost & Pedersen, 1988). 

Däremot screenar samtliga skolor den fonologiska förmågan i förskoleklass. Det är 

också anmärkningsvärt att mindre än hälften av pedagogerna uppmärksammade en svag 

koppling mellan fonem och grafem som tecken på tidiga lässvårigheter eftersom studier 

visar att det finns en stark relation mellan barnets förmåga att koppla fonem och grafem 

och den senare förmågan att läsa (Samuelsson, 2006; Scarborough, 1998; Shapiro et al., 

2013). Några pedagoger uppmärksammade bristande läsflyt som tecken på 

lässvårigheter men ingen av informanterna uppmärksammade bristande ordförråd trots 

att ordförrådets betydelse har kommit fram i flera studier (Elwér et al., 2013; Verhoven 

et el., 2011)  
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Vi anser att alla pedagogerna åtminstone skulle ha lyft fram en svag fonologisk 

medvetenhet och bristande bokstavskännedom som viktiga faktorer när det gäller 

lässvårigheter. Ger pedagogernas utbildning tillräckliga kunskaper i läs- och 

skrivutveckling? Eller har speciallärarna och specialpedagogerna inte haft möjlighet att 

ta del av forskning i önskvärd utsträckning? Endast två av de tillfrågade speciallärarna 

och specialpedagogerna har en termin eller motsvarande läs- och skrivutveckling på 

avancerad nivå. Majoriteten av pedagogerna saknar utbildning i läs- och skrivutveckling 

på avancerad nivå eller har enbart läst en inledande kurs. Detta gör att speciallärarnas 

och specialpedagogernas grundutbildning och yrkeserfarenhet blir avgörande för deras 

kompetens inom området. Jacobsson (2006) har visat att elever med lässvårigheter kan 

uppnå en normal nivå i sin läsning med rätt specialundervisning. Høien och Lundberg 

(2013) menar också att eleverna med de största lässvårigheterna behöver undervisning 

av pedagoger med rätt kompetens.  

Enligt Järpsten och Taube (2013) ska elever vars testresultat som befinner sig på lägsta 

stegen (1-3) på stanineskalan uppmärksammas och analyseras vidare av lärare. I 

resultatet framkom det att elever med låga resultat får specialundervisning medan elever 

vilkas testresultat befinner sig på gränsen till de lägsta resultaten ofta blir utan enskild 

träning. Samtliga informanter uppger att speciallärarens och specialpedagogens 

tidsutrymme är en avgörande faktor om en elev får hjälp. För en elev som ligger på 

gränsen skulle en intensiv period av enskild undervisning kunna göra en stor skillnad 

för elevens fortsatta skolgång. På samma sätt skulle utebliven specialundervisning 

kunna påverka elevens framtida skolgång i negativ riktning. Det är viktigt att 

speciallärarna och specialpedagogerna har goda förutsättningar för att kunna stödja alla 

elever som behöver träning.  

Høien och Lundberg (2013) menar att tidig identifiering är en framgångsfaktor i det 

pedagogiska arbetet med i elever i lässvårigheter. I resultatet framkom det att alla 

informanters skolor använde sig av en tidig bedömning av elevernas läsutveckling 

eftersom skolorna genomförde omfattande tester med elever från förskoleklass till 

årskurs 3. Alla informanter uppgav att de snabbt blev informerade om en elevs 

läsproblem genom att ta del av elevers screeningresultat och samarbete med lärare. Det 

är en förutsättning att specialläraren och specialpedagogen genast får kunskap om 

elevers svårigheter med läsningen för att tidiga insatser ska kunna göras.  

Resultatet visade att intensivträningsperioder med enskilda elever var den vanligaste 

undervisningsformen för elever med lässvårigheter. De flesta informanter uppgav att de 

arbetade med enskilda intensiva insatser i de tidiga åldrarna. Enligt forskning som ger 

intensivträning bättre resultat än den traditionella stödundervisningen som sker mer 

sällan (Dahlin, 2006; Myrberg, 2007; Torgesen, 2005; Wolff, 2011). Det tyder på att 

speciallärarna och specialpedagogerna i studien vet vilken undervisningsform som är 

mest effektiv för elever med lässvårighet och det ligger i linje med forskningen.   

Resultatet visade att informanterna också arbetade enskilt med elever vid enstaka 

tillfällen i veckan. Att undervisa elever med lässvårigheter en-till-en är en effektiv 

undervisningsform (Høien & Lundberg, 2013; Myrberg 2007; Torgesen et al., 2001; 

Vellutino et al. 1996). Sex av tio pedagoger uppgav att de arbetar med mindre grupper 

av elever trots att forskningen visar att läsinlärningsträning som sker individuellt är 

mest effektiv (e.g.,Vellutino et al., 1996).  Studien visar att endast en av informanterna 

arbetar med elever i klassrummet. Klassrumsundervisning är inte tillräcklig för elever 
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med lässvårigheter utan de behöver enskilt stöd som riktas mot deras speciella problem 

vid läsning enligt National Reading Panel (2000). Tidsbrist och prioritering av olika 

elevers behov påverkar troligtvis pedagogernas val av undervisningsformer och gör att 

de ibland måste göra val som inte ligger i linje med forskningen.  

Speciallärarna och specialpedagogerna använde sig av ett flertal material vid 

stödinsatser för elever med lässvårigheter. Studier (Torgesen et al. 2001; Wolff, 2011) 

har visat att ordavkodning och läsflyt är viktiga komponenter i ett lästräningsprogram. I 

resultatet framkom det att materialen som pedagogerna använde i sin 

specialundervisning täckte väl upp läsflyt och avkodningsträning. Majoriteten av 

pedagogerna uppgav att de tränar den automatiska avkodningen med någon typ av 

läslista med bokstäver, stavelser och ord. Enligt Høien och Lundberg (2013) bör man 

som undervisande pedagog undvika mekaniskt tragglande. De anser att det går att träna 

ljud på ett lustbetonat sätt. Det är viktigt att specialläraren och specialpedagogen har 

kunskap om läsning och lässvårigheter och inte förlitar sig på ett visst material utan kan 

anpassa sin undervisning efter individen som behöver stöd i sin läsning. Precis som en 

av pedagogerna framhöll gäller det att hitta det som är rätt för eleven och nå fram till 

elevens proximala utvecklingszon.  

Några pedagoger uppgav att de arbetar med material som tränar elevernas fonologiska 

förmåga som till exempel Fonomix. Studier har visat att träningsprogram med en 

fonologisk komponent utvecklar läsförmågan positivt (Lundberg, Frost & Petersen, 

1988; Torgesen et. al, 2001). Detta kan jämföras med att samtliga skolor genomför 

screening på den fonologiska förmågan i förskoleklass. Alla pedagoger testar alltså den 

fonologiska förmågan grundligt och tidigt men få pedagoger uppger att de arbetar med 

detta. 

Resultatet i studien visar att pedagogerna prioriterade avkodningsträning i sitt stöd för 

elever som har svårigheter i sin inledande läsinlärning. Denna prioritering samstämmer 

med forskningen har visat att automatiserad ordavkodning leder till bättre läsflyt, 

läshastighet och läsförståelse (Snow et al., 2005). Den fonologiska förmågan tränades 

inte i lika stor omfattning. Eftersom den fonologiska medvetenheten testas i 

förskoleklass är en möjlig förklaring att pedagogerna förväntar sig att läraren i 

förskoleklassen ska träna på fonologisk medvetenhet för att skolan sedan ska fokusera 

träningen på bokstavskännedom och avkodning. De insatser som speciellt betonas av 

forskarna är intensiv och individuell undervisning som består av träning av fonologiska 

förmågor och kopplingen mellan fonem och grafem samt av avkodningsträning 

(Myrberg, 2007). Eleverna skulle kunna gynnas av specialläraren och 

specialpedagogerna använder en del av sin undervisningstid till att öva fonologisk 

medvetenhet i samband med avkodningsträningen. 

Förespråkare för det kritiska perspektivet på specialpedagogik menar att elevens 

svårigheter uppstår i mötet med omgivningen (Nilholm, 2005; Skrtic, 1991, 1995; 

Tinglev & Skolverket, 2014). Inkludering anses då vara eftersträvansvärt och 

traditionell specialundervisning utanför klassrummets väggar ses som något negativt. 

Några informanter upplevde att de borde undervisa i klassrummet men de menade 

samtidigt att det inte är effektivt för eleven.  Det kan antas att det kritiska perspektivet 

har präglat dessa pedagoger. Den forskning som visat att tidiga insatser och enskilda 

intensivperioder utanför klassrummet placeras inom ramen för det kompensatoriska 

perspektivet. Förespråkare för det kompensatoriska perspektivet betonar vikten av att 



37 

eleven med lässvårigheter får specialpedagogiskt stöd och effektiva 

undervisningsformer. Flera av pedagogerna uttryckte att de vill träna elever i 

intensivperioder men upplevde en tveksamhet eftersom eleverna borde inkluderas i 

klassrummet. Kan det vara så att synsättet åter igen har ändrat riktning från ett kritiskt 

perspektiv till ett kompensatoriskt perspektiv när det gäller specialpedagogik? De flesta 

pedagogerna i studien hade ett kompensatoriskt synsätt trots att förutsättningarna från 

deras skolledning till viss del saknades. Det är viktigt att göra skillnad på stöd som 

elever med olika typer av skolsvårigheter har. Elever som har lässvårigheter behöver 

enskild intensivträning utanför klassrumsundervisningen medan andra typer av 

svårigheter behjälps av anpassningar i skolmiljö för att de ska vara inkluderade. Det bör 

finnas ett dilemmaperspektiv (Nilholm, 2005; Tinglev & Skolverket, 2014) hos 

skolledningen när pedagogernas försättningar fastställs vilket förutsätter kunskap om att 

olika typer av skolsvårigheter kräver olika insatser. 

Studier har visat att tidiga insatser med förebyggande läsintenventioner är mer effektiva 

än att sätta in åtgärder för elever i efterhand (Torgesen & Hudson, 2006; Tunmer, 

2008). För att kunna genomföra de tidiga insatser som forskning visat sig vara effektiva 

krävs att det finns bra förutsättningar gällande till exempel arbetsuppgifter och arbetstid. 

Resultatet visade att speciallärarna och specialpedagogerna förväntades uträtta ett flertal 

arbetsuppgifter förutom det direkta arbetet med eleverna. Hälften av pedagogerna 

använde 20 procent eller mindre av sin arbetstid till tidiga insatser. Det är 

anmärkningsvärt att samtliga informanter använde halva sin arbetstid eller mindre för 

att undervisa elever med svårigheter i den inledande läsinlärningen trots att de uppgav 

att en av deras huvudsakliga arbetsuppgifter var undervisning av elever. Det tyder på att 

pedagogerna har många olika arbetsuppgifter och frågan väcks om speciallärarnas och 

specialpedagogernas pedagogiska kompetens används på bästa sätt när de undervisar i 

sådan liten omfattning.  Några pedagoger nämnde att det saknades tid för att genomföra 

tidiga insatser för elever med inledande lässvårigheter och att deras arbetstid går åt till 

att ”släcka bränder” i högre årskurser.  Enligt Tunmer (2008) är detta ett ineffektivt sätt 

att arbeta på. De flesta pedagoger bedömde att de inte hann med alla elever som de 

ansåg vara i behov av lästräning.  Resultatet i studien visar att de pedagoger som lade 

ner mest arbetstid på arbetet med tidiga insatser också var de enda pedagogerna som 

upplevde att deras skola gjorde tillräckliga insatser för elever med lässvårigheter. 

Majoriteten av pedagogerna uppgav att deras skola skulle kunna göra mer insatser för 

elever med svårigheter i sin inledande läsinlärning och nämnde att de vill använda sig 

av mer intensivperioder. Informanterna har tagit del av forskning och det finns 

önskemål om att styra sitt pedagogiska arbete i den riktning som forskningen visar. Om 

skolorna ska följa de allmänna råden från Skolverket (2014) där det står att de tidiga 

insatserna ger elever chans att nå kunskapsmålen bör skolorna förbättra pedagogernas 

tidsmässiga förutsättningar för att ge stöd åt elever som har svårt i sin inledande 

läsinlärning. En omprioritering av speciallärarnas och specialpedagogernas 

arbetsuppgifter och arbetstid behöver göras för att samtliga pedagoger ska ha möjlighet 

att vara nöjda med sin insats för elever med lässvårigheter. Skolorna måste frigöra mer 

tid för speciallärarna och specialpedagogerna för direkt enskilt arbete med elever som 

behöver lästräning i de lägre åldrarna.  

Slutsatserna av denna studie är att speciallärarna och specialpedagogerna tidigt har god 

kunskap om elever som behöver stöd i sin läsinlärning. Pedagogerna behöver god 

kunskap om läsutveckling för att kunna göra de mest effektiva insatserna. Speciallärarna 
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och specialpedagogernas inställning är att enskilda intensiva insatser ger goda resultat, 

och de vill arbeta mer på det sättet. Det är tydligt att speciallärare och specialpedagoger 

behöver mer tid för tidiga insatser. Pedagogernas förutsättningar för att göra detta bör 

ses över. 

 

6.1 Metoddiskussion 

 

Studiens omfattning gör att resultatet inte är generaliserbart utan gäller endast för de 

pedagoger som deltog i studien. Studien består enbart av det som speciallärarna och 

specialpedagogerna själva berättar om sitt arbete och är därmed deras subjektiva syn på 

de insatser de använder i sitt arbete, vilka åtgärder de anser fungerar och vilka åtgärder 

de anser skulle behövas för att ytterligare stödja arbetet med elever som har svårigheter i 

sin inledande läsinlärning. Observationer hade möjligtvis kunnat förstärka pedagogernas 

beskrivningar. De tio intervjuerna med informanter från olika kommuner och olika 

kompetenser gjorde det möjligt att få en spridning i vårt resultat och att jämförelser 

kunde göras.  

Intervjuerna delades upp mellan författarna och detta kan ha påverkat intervjusituation 

och frågor även om en intervjuguide med frågor och följdfrågor användes. Däremot 

lyssnade båda författarna på samtliga intervjuer för att kunna göra en gemensam 

tolkning av materialet. Informanterna fick frågorna innan intervjuerna och det är möjligt 

att vissa svar kan vara tillrättalagda.  

Det var svårt för informanterna att svara på frågan om arbetstid för de tidiga insatserna 

för elever i årskurs 1-3 i ämnet svenska. Informanterna beräknade i vissa fall även 

matematikundervisning med elever årskurs 1-3 eller räknade in undervisning av elever 

på mellanstadiet. Justeringar fick göras för att det skulle överensstämma. Det framstod 

också som att det var svårt att rangordna de olika arbetsuppgifterna. 

I analys av materialet framkom det att fler följdfrågor borde ha ställts för att få mer djup 

i svaren.  

 

 

6.2 Studiens relevans för speciallärarutbildningen 

 

Tidiga insatser är ett aktuellt begrepp i skolan och för speciallärare med inriktning 

språk, läs- och skrivutveckling är arbetet med elever som har svårigheter i sin inledande 

läsinlärning centralt.  Det är angeläget att studera hur speciallärare identifierar och 

undervisar elever med lässvårigheter samt att undersöka hur tidiga insatser ser ut på 

olika skolor. Specialundervisning bör vara starkt förankrad i forskning för att stärka 

specialläraryrkets profession. 
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6.3 Framtida forskning 

 

Forskningen pekar på vikten av tidiga insatser och menar att intensivträning är effektivt. 

Staten har det senaste året gjort satsningar gällande tidiga insatser vilket har resulterat i 

Lågstadiesatsningen och Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling. Det skulle vara 

intressant att undersöka vad dessa satsningar kommer att resultera i. Hur har 

Lågstadiesatsningen sett ut i praktiken? Hur används Bedömningsstödet i läs- och 

skrivutveckling ute på skolorna? Har det resulterat i att fler elever med lässvårigheter 

upptäcks och får ett tidigt stöd?   
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Bilagor 

Bilaga 1.  

Intervjuguide  

  

A Din bakgrund som speciallärare/specialpedagog 
  

       1. Vad har du för utbildning?  

 

 2. När blev du färdig med din specialpedagogiska utbildning? 

 

3.  Ingick läs- och skrivutveckling/lässvårigheter i din specialpedagogiska utbildning? 

  I vilken omfattning? 

 

4. Hur länge har du arbetat som speciallärare/specialpedagog?  

 Hur många skolor har du jobbat på som speciallärare/specialpedagog? 

 

5. Vilka arbetsuppgifter ingår i ditt arbete på skolan?  

 Hur stor del av din arbetstid går till undervisning med elever som har 

lässvårigheter? 

  

B Strategier som speciallärare/specialpedagoger använder för att identifiera elever 

med svårigheter i sin inledande läsinlärning 
 

1. När sker den första bedömningen av elevens läsförmåga?  

 Vem gör den bedömningen? 

 

2.På vilket sätt sker bedömning av elevens läsförmågor i åk 1-3 på din skola? 

Hur ofta? 

Vem gör bedömningarna? 

 

3. Vilka screeningmaterial används? (tex DLS, H4, Bedömningsstöd, Fonolek) 

 Vem/vad avgör vilka screeningmaterial som används? 

 Vilka screeningmaterial anser du ger mest användbara resultat? 

Är testerna normerade? 

 

4. Finns det några stanine/percentil-värden som leder till åtgärder för eleven? 

Vem avgör vad som leder till åtgärder? (Du, skolområdet, rektor?) 

 

C Dina insatser och strategier för att hjälpa elever med svårigheter i sin inledande 

läsinlärning 

 

 

1. Vilka faktorer gör dig uppmärksam på att en elev har lässvårigheter? 

 

2. Vilken stanine/percentil påvisar en svårighet enligt dig? 



 

 

3. Vad avgör om en elev får hjälp från dig, efter att bedömning gjorts? 

 

4. Hur snabbt kopplas du in när eleven bedöms ha svårigheter? 

 

5. Har du en individuell strategi för varje elev, eller följer du en mall? 

6. Arbetar du enskilt med elever eller i mindre grupper? 

   

7. Tränar du elever i klassrummet också/enbart?  

 På vilket sätt? 

 

D Ditt material 

 

1. Hur har du tränat elever med svårigheter i sin inledande läsinlärning de senaste 

läsåren?  

  Vilket material/vilka metoder har du använt? 

 

2. Vad är det som avgör vilket material/vilka metoder du valt?  

Är det ditt val eller någon annans? 

 

3. Finns det någon metod/något material som du använt tidigare i ditt arbete som 

speciallärare/specialpedagog, men som du slutat att använda? 

 Av vilken anledning? 

 

4. I vilken omfattning har du fått fortbildning som speciallärare/specialpedagog? 

Har det påverkat ditt sätt att arbeta?  

Vilken fortbildning har påverkat mest? 

 

E Forskning relaterad till material och träning 

 

1.Anser du att du har möjlighet att ta del av ny forskning inom ditt område?  

Påverkar ny forskning ditt sätt att arbeta? 

På vilket sätt? 

 

2. Känner du till vilken forskning som ligger bakom de metoder du använder? (Är 

materialen/metoderna forskningsbaserade?) 

 

 

F  Din bedömning och utvärdering av insatser som du anser leder till bra resultat 

för elever med lässvårigheter 
 

1. Vilka material/metoder anser du leder till god utveckling för elever med svårigheter i 

sin tidiga läsinlärning? 

 

2. Använder du appar som träningsmaterial för elever med svårigheter i sin tidiga 

läsinlärning? 

 Vilka appar anser du vara framgångsrika? 

 



 

3. Anser du att åtgärder som du använder/din skola använder är tillräckliga?  

 På vilket sätt? 

 

4. Tycker du att det finns någon åtgärd som är önskvärd att genomföra för elever med 

svårigheter i sin inledande läsinlärning, som du inte genomför idag?   

 

5. Hur utvärderar din skola insatser som sätts in?  

 

Något övrigt som du vill tillägga?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2.  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                   

eUMEÅ UNIVERSITET  
Institutionen för Språkstudier                                      
________________________ 

 

Tidiga insatser: en studie om speciallärares och specialpedagogers insatser för elever 

med svårigheter i sin inledande läsinlärning. 

 

Bästa speciallärare/specialpedagog! 
 

Vi,  Anna Westman och Helena Skog, läser sista terminen på Speciallärarprogrammet 
med inriktning Språk, Läs- och Skrivutveckling på Umeå Universitet. Under 
höstterminen skriver vi ett examensarbete inom området specialpedagogik. I vår 
studie inriktar vi oss på speciallärares och specialpedagogers  insatser för elever med 
svårigheter i sin inledande läsinlärning. 
 

Intervjutiden har vi beräknat  till cirka 30 minuter, och den kommer att spelas in.   
 

I vår studie kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 
Ditt deltagande i vår studie är frivilligt, och du kan när som helst avbryta din 
medverkan.  
 

Intervjumaterialet kommer att vi att hantera konfidentiellt och det kommer enbart att 
användas i forskningssyfte.  Alla informanter kommer att vara anonyma. Ingen 
information kommer alltså att kunna härledas till dig som pedagog eller den berörda 
skolan.  
 

Det färdiga examensarbetet kommer att läsas av vår handledare, examinator samt 
opponenter, och arbetet kommer slutligen att publiceras på Umeå Universitets 
databas. 
 

Vi är väldigt glada att du tar dig tid att ställa upp på en intervju för vår studie. Önskar 
du ytterligare information om studien får du gärna skicka e-post till oss, eller vår 
handledare. 
Tack på förhand!  
 

Med Vänliga Hälsningar  
Anna Westman och Helena Skog 

 

          Kontaktuppgifter: 
                    Student Anna Westman  anna.westman@gmail.com  

       Student Helena Skog       helenaskog@live.se  
                 Handledare Leila Kantola leila.kantola@umu.se  
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