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1. Inledning 

Att kunna läsa och skriva framstår som allt viktigare i takt med att samhället utvecklas och 

ställer ökade krav på skriftspråklig förmåga. I vår kultur möts vi av skrift överallt, varför god 

läs- och skrivförmåga många gånger är en förutsättning för att kunna delta aktivt i samhälls- 

och arbetsliv (Säljö, 2000). Idag kräver de flesta arbeten god läsförmåga (Eriksson 

Gustavsson, 2002), vilken också behövs för fortbildning inom yrkeslivet. Vidare översköljs vi 

som privatpersoner av skriftlig information från myndigheter och företag. För att ha möjlighet 

att göra överlagda val krävs förmåga att både läsa och tolka innehåll. Enligt läroplanen är det 

skolans ansvar  ”… att varje elev efter genomgången grundskola behärskar det svenska 

språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift” (Lpo 94, 

s. 10.) Lundberg (2008) menar att tillgång till ett funktionellt skriftspråk bör ses som en 

grundläggande mänsklig rättighet. 

 

När barnen kommer till skolan har de olika förutsättningar och har också kommit olika långt i 

sin utveckling. Enligt läroplanen (Lpo 94) ska hänsyn tas till elevers olika förutsättningar och 

behov genom att undervisningen anpassas. Det är en utmaning för lärare att redan från första 

början möta varje barn på ”rätt” nivå för att ge bästa förutsättningar för en god läs- och 

skrivutveckling.  Forskning visar att om läsinlärningen misslyckas kan det få mycket negativa 

följder för självkänsla och motivation (Taube, 1988) vilket i förlängningen kan påverka 

individens möjlighet till såväl kunskapsinhämtande som känslomässig och social utveckling 

(Catts & Hogan, 2003; Eriksen Hagtvet, 2004; Svensson, 2009). Därför framstår det som 

angeläget att försöka förhindra att läs- och skrivsvårigheter uppstår. Forskning visar dessutom 

att tidiga insatser har större effekt än träning i ett senare skede (Kere & Finer, 2008).  

 

Vårt skriftspråk bygger på det talade språket (Muter, Hulme, Snowling & Stevenson, 2004; 

Kamhi & Catts, 2005; Elbro, 2004; Lundberg, 2010). Enligt läroplanen är ett av skolans 

viktigaste uppdrag just att skapa goda möjligheter för språkutveckling (Lpo, 94). För att 

kunna förebygga skriftspråkliga svårigheter krävs att lärare har djup kunskap om olika 

förutsättningar för god läs- och skrivutveckling samt hur dessa bäst stimuleras. Forskning 

visar att just lärares kunskap inom detta område kan få avgörande konsekvenser för den 

enskilde eleven (Catts & Hogan, 2003; Scarborough, 1998). Även Myrberg (2007) påtalar 

vikten av djup kunskap hos utövaren för att en metod ska vara verkningsfull.  Det räcker inte 

med att ”bekänna sig till den rätta läran” (Myrberg, 2007, s. 96). Alla lärare som arbetar med 



 

2 

 

barnen måste ha professionella kunskaper för att på bästa sätt kunna anpassa undervisningen 

efter individ och situation. 

 

I över 20 år har det varit känt att fonologisk medvetenhet är en kritisk faktor i läsinlärning och 

att den kan tränas upp genom dagliga språklekar i förskola och/eller förskoleklass (Lundberg, 

Frost & Petersen, 1988). Fonologisk medvetenhet innebär att kunna skifta uppmärksamhet 

från språkets innehåll till dess form. Vidare måste barnet förstå att det talade ordet kan delas 

upp i ljud (fonem) vilka kan kombineras och bilda nya ord liksom att ljuden representeras av 

bokstavstecken (grafem) i skrift (Lundberg, 2008). Eftersom kunskapen om vikten av 

fonologisk träning funnits länge borde det finnas väl inarbetade rutiner för detta arbete på 

skolor. Forskning visar dock att enbart fonologisk träning är otillräcklig. Andra betydelsefulla 

faktorer för läs- och skrivutveckling är t.ex. gott ordförråd (Biemiller, 2000), förståelse av 

skriftspråkets funktion (Elbro, 2004; Liberg, 2007) och förmågan att kunna dekontextualisera, 

d.v.s. uppfatta och tala om något som inte sker här och nu (Liberg, 2003). Jag har ställt mig 

frågan hur förebyggande arbete går till i praktiken och vilken medvetenhet förskoleklasslärare 

har om olika aspekter som rör arbetet. 

 

I många kommuner genomförs screening redan i förskoleklass för att kartlägga och upptäcka 

barn som befinner sig i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Under senare tid 

har det i media förts en debatt angående tidig bedömning, ibland ända ned på förskolenivå, 

där ena sidan talar om vikten av systematisk kartläggning för att följa utvecklingen, finna 

”riskelever” och sätta in tidiga åtgärder. Motstående sida hävdar istället barns rättighet att 

utvecklas i egen takt och varnar för negativa följder av kategorisering (Lundberg & Strid, 

2009). Lärare måste göra avvägningar och ta ställning i dessa svåra frågor, ställningstaganden 

som får konsekvenser för hur arbetet i barngruppen utformas.  

 

Min avsikt är att undersöka förskoleklasslärares uppfattningar av förebyggande arbete i 

förskoleklass, när det gäller att förebygga läs- och skrivsvårigheter. Mitt intresse för ämnet 

har uppstått i mötet med elever och lärare i förskoleklass. Intresset har ytterligare förstärkts 

under min utbildning till speciallärare, då jag fått möjlighet att fördjupa mig i aktuell 

forskning. Jag har särskilt funderat kring vad som ligger bakom de val som lärare i 

förskoleklass gör i vardagen, t.ex. val av undervisningsinnehåll, metod och organisering. Jag 

vill synliggöra olika uppfattningar, eftersom det kan öka möjligheterna att förstå och 
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ifrågasätta det arbete som bedrivs (Larsson, 1986). Att diskutera och reflektera tillsammans 

ser jag som en nödvändig förutsättning för att vidareutveckla undervisning och miljö. Min 

förhoppning är att resultatet av denna studie ska kunna användas av lärare, rektorer och 

speciallärare som underlag för diskussioner kring förebyggande arbete och 

specialpedagogiska insatser. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med min studie är att undersöka förskoleklasslärares uppfattningar av förebyggande 

arbete i förskoleklass, när det gäller att förebygga läs- och skrivsvårigheter. 

 

Mina frågeställningar är: 

 Vad är förebyggande arbete i förskoleklass? (innehåll, metod, organisering) 

 Utifrån vilken kunskap sker detta arbete? 

 Vilka möjligheter och hinder ser lärarna när det gäller att arbeta förebyggande? 

 Vilka fördelar respektive nackdelar ser lärarna med tidig identifiering? 

 Hur används tester och testresultat i verksamheten? 

  

3. Teoretiska perspektiv 

Synen på ett fenomen kommer att förändras beroende på vems perspektiv vi intar. Perspektiv 

begränsar men innebär samtidigt en möjlighet att ”ställa sig bredvid” för att få syn på något 

nytt (Charon, 1992). Min studie har skett mot bakgrund av ett sociokulturellt perspektiv 

(Säljö, 2000). I diskussionen använder jag mig också av de olika synsätt som finns på 

specialpedagogik och elever i behov av stöd; kategoriskt perspektiv och relationellt perspektiv 

(Persson, 2007) samt dilemmaperspektivet (Nilholm, 2007). 

 

3.1  Sociokulturellt perspektiv 

Inom sociokulturell teori betonas social interaktion och språket som det viktigaste verktyget 

för tänkande och lärande. Vidare ses användande av artefakter, fysiska redskap, som en 

möjlighet att stötta elevens tänkande. (Säljö, 2000). Sociokulturell teori förordar vidare 

arbetsformer där elever samarbetar och tar hjälp av varandra. Säljö talar om möjligheten att 

låna kognitiv kompetens. Han menar att det är ett sätt att låta barnet ha kognitiv kontroll utan 

att ta bort svårigheterna. Dessa tankar går tillbaka till Vygotsky (1978) som använder 
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begreppet den proximala utvecklingszonen. Begreppet avser skillnaden mellan vad barnet 

klarar av på egen hand och vad det klarar av i samarbete med en vuxen eller en mer kunnig 

kamrat. Genom att barnet tillåts samarbeta med andra kan barnet prestera över sin egen 

förmåga. All undervisning bör enligt Vygotsky ligga inom den proximala zonen, för att 

möjliggöra maximal utveckling. Det som krävs är att läraren undersöker barnets erfarenheter 

och kunskaper för att sedan möta barnet på rätt nivå. Vygotskys syn är att det barnet idag 

behöver hjälp med kommer det imorgon att klara av på egen hand. Genom att vägleda barnet, 

använda ledtrådar, föra dialog och ställa frågor kan den dynamiska utvecklingen fortgå 

oavbrutet. Lärande ses inte heller som något som enbart sker i skolan eller efter undervisning. 

Lärande pågår hela tiden, i alla sociala situationer, där barnet befinner sig (Bjar, 2009; Eriksen 

Hagtvet, 2004; Säljö, 2000).  

 

Att låta studien utgå från ett sociokulturellt perspektiv kändes naturligt med tanke på att 

förebyggande arbete till stor del handlar om att utveckla det talade språket och att använda 

språket för muntlig träning av fonologisk medvetenhet.  

 

3.2  Specialpedagogiska perspektiv 

I avsikt att sätta in studien i ett större sammanhang jämför och diskuterar jag resultatet med 

utgångspunkt i olika synsätt på barns olikheter och specialpedagogik. 

 

Historiskt sett har svensk skola dominerats av ett kategoriskt perspektiv, där svårigheter ses 

som biologiskt betingade brister hos individen (Persson, 2007; Ainscow, 1998). Detta synsätt 

leder till kortsiktiga, akuta lösningar för att kompensera de uppvisade bristerna. Elever 

kategoriseras efter sina svårigheter och särskiljs från klassens undervisning för segregerande 

åtgärder. Målet med de kompenserande åtgärderna är att råda bot på elevens brister så att 

denne ska kunna delta i ordinarie undervisning igen (Haug, 1998). I ett kategoriskt perspektiv 

förläggs ansvaret för den specialpedagogiska verksamheten hos speciallärare/specialpedagog 

och elevvårdspersonal som också är de som utför åtgärderna (Persson, 2007). 

 

Ett relationellt perspektiv innebär att orsaker söks i miljön och att undervisningen 

differentieras för att passa alla (Persson, 2007). Ett vanligt förekommande begrepp är 

inkludering, vilket avser en skola som innefattar alla elever. Inkludering avser inte bara fysisk 

integrering utan även att eleven ska kunna delta aktivt och uppleva meningsfullhet (Persson, 
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2007). Haug (1998) menar att det i Sverige har funnits en tydlig intention att skapa en 

inkluderande skola, men att den praktiska utvecklingen gått åt motsatt håll. Haug talar om 

påverkan av gamla idéer och strukturer, liksom att svensk specialpedagogik bygger på 

segregation och tanken om kompensatorisk undervisning. En orsak till att det relationella 

perspektivet haft svårt att slå igenom i praktiken kan vara att specialpedagogisk verksamhet i 

stor utsträckning handlar om att lösa akuta problem (Persson, 2007). Specialpedagogisk 

verksamhet ur ett relationellt perspektiv handlar istället om långsiktiga lösningar som 

involverar alla lärare och ofta kräver förändringar på organisationsnivå, vilket är ett 

omfattande förändringsarbete som inte i första hand löser problem här och nu (Persson, 2007). 

 

 Det tredje synsättet, dilemmaperspektivet, utgår från att det i undervisningssammanhang finns 

dilemman, d.v.s. olösliga motsättningar, som lärare ständigt ställs inför och måste förhålla sig 

till (Nilholm, 2007). Ett sådant dilemma återfinns t.ex. i läroplanen (Lpo 94) som ställer krav 

på kunskaper som alla elever ska uppnå vid samma tidpunkt, men samtidigt ålägger skolan att 

ta hänsyn till och anpassa sig efter varje elevs skilda förutsättningar och behov. Ett annat 

exempel på dilemma är individ kontra kategori. Enligt Nilholm är undervisningens ideal att 

bemöta alla barn som individer, så att kategorisering inte behövs. I praktiken, med många 

individer i gruppen, kan det dock vara svårt att hinna se och möta alla barn. Det finns då risk 

för att barn som är i behov av mer stöd än andra inte identifieras och får den hjälp de behöver. 

Samtidigt innebär även kategorisering en risk, genom att det skapas grupper som blir speciella 

i negativ bemärkelse. Nilholm menar att kritik kan riktas både mot det kategoriska och det 

relationella perspektivet, då de ensidigt fokuserar motstående sidor i ett dilemma. I 

verkligheten krävs att lärare gör avvägningar och frågar sig vad som är bäst för den enskilde 

eleven i varje situation. Enligt dilemmaperspektivet bör orsaker till elevers svårigheter sökas 

både hos elev och i undervisningsmiljö (Nilholm, 2007). 

 

4. Tidigare forskning 

För mig har problemet inte varit att finna litteratur inom området, utan snarare att sovra och 

välja ut litteratur med relevans för just min studie. Det finns en ansenlig mängd läs- och 

skrivforskning, inte minst om fonologisk medvetenhet. Min ursprungliga avsikt var att söka 

efter så ny och aktuell forskning som möjligt. Jag upptäckte dock snart att aktuella artiklar 
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refererar till äldre forskning, som visade sig vara intressant också för min studie. Därför 

hänvisar jag även till en del äldre litteratur.  

Jag har valt att presentera tidigare forskning under fyra olika avsnitt som är centrala inom 

ämnet. Först skriver jag om läs- och skrivforskning; vad läsning respektive läs- och 

skrivsvårigheter är, fonemprincipen, läs- och skrivutveckling samt motivationens betydelse. 

Därefter redogör jag för olika förutsättningar som påverkar och har samband med läs- och 

skrivutveckling. En särskilt viktig förutsättning kommer dock att undantas för att istället 

behandlas mer ingående i det tredje avsnittet, nämligen fonologisk medvetenhet. Anledningen 

är att fonologisk medvetenhet har en särställning bland förutsättningarna, eftersom det är den 

enda förutsättning som har ett kausalt samband (orsak-verkan) med den första läs- och 

skrivutvecklingen (Elbro, 2004; Frost, Madsbjerg, Niedersøe, Olofsson & Møller Sørensen, 

2005). Sambandet innebär att den första läs- och skrivinlärningen går bättre om denna 

medvetenhet har utvecklats/tränats före skolstart, vilket gör fonologisk medvetenhet särskilt 

intressant när det gäller att förebygga skriftspråkliga svårigheter. I det fjärde avsnittet berörs 

forskning om tidig identifiering av riskbarn och något om användning av screening/tester. 

Avslutningsvis följer en kort sammanfattning. 

 

4.1  Läs- och skrivforskning 

Den som vill arbeta förebyggande måste med nödvändighet ha kunskap om vad läsning är och 

hur normal läs- och skrivutveckling ser ut. Kunskapen behövs både för att veta hur 

undervisningen ska läggas upp för alla och för att kunna avgöra om och när särskilda insatser 

behövs (Eriksen Hagtvet, 2004).  Därför kommer jag här att sammanfatta det mest 

grundläggande som läs- och skrivforskning har påvisat.  

 

4.1.1  Vad är läsning? 

Läsning är en oerhört komplex, språkligt baserad process (Frost et al., 2005; Muter et al., 

2004). Att läsa handlar om att kunna tillgodogöra sig innehållet i en text, vilket kräver både 

avkodningsförmåga och språkförståelse (Elbro, 2004). Avkodning innebär förenklat att känna 

igen bokstavstecknen (grafemen) och koppla ihop dem med de språkljud (fonem) som 

tecknen representerar och att kunna sätta samman ljuden till ord (syntes).  Språkförståelse 

handlar om såväl ordförståelse som förståelse av sammanhang (kontext) och textinnehåll. 

Hoover och Gough (1990) förklarar läsförmåga med en formel som de flesta läsforskare 

ställer sig bakom, ”the Simple View of Reding”: Läsförmåga = avkodning x förståelse. 
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Eftersom komponenterna multipliceras med varandra innebär det att en förbättring i någon av 

delarna kommer att öka läsförmågan, såvida ingen av dem är noll. I början av läsutvecklingen 

är det framför allt nivån på avkodningen som avgör om barnet förstår texten, men i takt med 

att läsningen blir allt mer flytande förklarar språkförståelsen en allt större del av variationen i 

läsförståelse. För att kunna läsa med flyt och god förståelse krävs att avkodningen  är 

automatiserad (Lundberg, 2010).  

 

4.1.2  Vad är läs- och skrivsvårigheter? 

Lässvårigheter kan förklaras av problem med någon eller båda delar i läsprocessen, d.v.s. 

avkodning eller/och förståelse (Hoover & Gough, 1990; Wolff, 2009). Det är viktigt att skilja 

mellan olika typer av läs- och skrivsvårigheter, eftersom de kräver olika pedagogiska insatser 

(Wolff, 2009). 

 

Bristande förståelse kan bero på ett litet ordförråd, vilket kan vara ett särskilt stort problem för 

elever med annan språklig bakgrund (Wolff, 2009). Problem med förståelse kan också orsakas 

av mer generella brister i arbetsminne, ordförråd och kognitiva processer, vilket ibland 

benämns som specifika läsförståelseproblem (Elwér, 2009).  

 

Nedsatt avkodningsförmåga, trots god undervisning och mycket träning, brukar synonymt 

benämnas specifika läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi (Wolff, 2009). Det finns idag 

mycket forskning som visar att dessa svårigheter orsakas av fonologiska problem (Høien & 

Lundberg, 1999). Det finns flera likartade definitioner av begreppet dyslexi, varav en är 

Høien och Lundbergs (1999, s. 20-21) som beskriver dyslexi som ”en störning i vissa 

språkliga funktioner som är viktiga för att kunna utnyttja skriftens principer vid kodning av 

språket”. Störningen visar sig genom svårigheter att uppnå automatiserad ordavkodning samt 

svårigheter med rättskrivning. 

 

Det finns också en grupp som har svårigheter med både avkodning och förståelse. 

Studier av bland annat Perfetti (1985) visar varför individer med avkodningsproblem ofta får 

problem även med läsförståelse: De kognitiva resurserna räcker helt enkelt inte till. 

Minnesutrymmet är begränsat och om alla kognitiva resurser behövs till avkodningen blir det 

inga resurser över till processer som är nödvändiga för läsförståelsen, t.ex. att göra inferenser 

(läsa mellan raderna) eller hämta kunskap från långtidsminnet.  
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4.1.3  Fonemprincipen 

De flesta språkforskare menar att barn lär in talat språk naturligt och utan större ansträngning, 

under förutsättning att de vistas i en god språklig miljö och inte har några neurobiologiska 

störningar (Snow, Burns & Griffin, 1998; Elbro, 2004; Lundberg, 2010). Skriftspråket är 

däremot ett konstruerat system som därför kan vara betydligt svårare att lära sig (Elbro, 2004; 

Lundberg, 2010). Vår alfabetiska skrift bygger på fonemprincipen, vilket betyder att 

bokstäverna (grafemen) svarar mot abstrakta ljud (fonem) i talet. För att lära sig läsa och 

skriva måste barnet komma till insikt om detta, bli fonologiskt medvetet. Att ”knäcka den 

alfabetiska koden” innebär alltså att kunna dela upp ord i ljud och koppla ihop dessa med 

bokstavstecken. För många barn kan detta vara mycket svårt och abstrakt. Forskning visar att 

barn inte kommer på fonemprincipen själva utan behöver vägledning eller undervisning i 

någon form (Lundberg, 2008). En stor mängd forskning visar att det är en fördel med direkt 

undervisning om skriftens kod, särskilt med ljudmetoden (Elbro, 2004). Det är en 

nödvändighet att behärska den alfabetiska koden för att kunna läsa nya ord som man inte stött 

på tidigare (Hoover & Gough, 1990). Läsningen kompliceras vidare av att det inte är ett 

enkelt ett-till-ett-förhållande mellan ljud och bokstav. Ett fonem kan motsvaras av flera 

grafem, t.ex. vid olika stavning av tj-ljudet. För nybörjaren är därför kontexten viktig för att 

gissa okända ords identitet (Lundberg, 2008).  

 

4.1.4  Läs- och skrivutveckling 

Läs- och skrivutveckling går hand i hand och kan ses som två sidor av samma mynt. De 

påverkar varandra från allra första början. I forskningslitteratur beskrivs utvecklingen ofta i 

form av olika stadier som barnet ska ta sig igenom. Det råder enighet om åtminstone tre olika 

faser inom läsutvecklingen; logografisk läsning, alfabetisk läsning och ortografisk läsning. 

Gränserna mellan de olika faserna är flytande (Frith, 1985; Ehri, 1995). 

 

Logografisk läsning kommer först och innebär att barnet förlitar sig på enstaka visuella 

ledtrådar, t.ex. färg och form. Med hjälp av ledtrådarna kan barnet identifiera ordet som en 

ordbild, en logograf. Logografisk läsning fungerar bara för ord som barnet har sett förut. Det 

är en form av läsning som är mycket begränsad, eftersom det är få ord som har tydliga 

visuella särdrag. När barnet har förstått fonemprincipen kan läsutvecklingen ta fart på allvar 

genom alfabetisk läsning. För att kunna läsa alfabetiskt (” ljuda ihop”) krävs fonologisk 

medvetenhet och bokstavskännedom, framför allt kännedom om bokstävernas ljud. När barnet 
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har fullständig kunskap om den alfabetiska principen, och kan koppla alla grafem till rätt 

fonem, kan barnet läsa nya ord som det aldrig förut har sett i skrift. Vi säger att barnet 

avkodar. Det krävs nu omfattande övning för att komma in i nästa fas, ortografisk läsning. 

Ortografisk läsning innebär effektiv och snabb ordigenkänning, vilket betyder att läsaren med 

minimal uppmärksamhet känner igen ordet och identifierar det i sitt inre lexikon (ordförråd 

lagrat i minnet) och får tillgång till dess betydelse (Frith, 1985; Ehri, 1995). 

 

Att läsa ortografiskt är effektivt och mindre resurskrävande eftersom varje ord inte behöver 

avkodas som ett nytt ord (Hoover & Gough, 1990; Elbro, 2004; Lundberg, 2010). Ortografisk 

läsning handlar dock inte om att läsa visuella bilder. Forskning visar att avkodning av ord 

bygger på de enskilda bokstäverna. Man har överraskande funnit att ordens ljud aktiveras i 

hjärnan vid identifikation av ord. Det finns alltså en nära koppling mellan fonologisk 

omkodning och det inre lexikonet. Därför är alfabetisk läsning en viktig förutsättning för 

ortografisk läsning (Bjaalid, Høien & Lundberg, 1997). Att automatisera avkodning och 

uppnå effektiv ortografisk läsning kräver mycket stor mängd övning, framför allt i 

självständig läsning (Elbro, 2004).   

 

Skrivutveckling går hand i hand med läsutveckling och kan ses som en utveckling i förståelse 

av hur språket är konstruerat. Skriv- och läsutveckling har vidare stora likheter. Barns tidiga 

skrivande kan vara en bra väg att upptäcka fonemprincipen eller, som det ibland omnämns, 

”knäcka den alfabetiska koden”. Skrivandet kommer ibland före läsningen, eftersom det anses 

något lättare att skriva än att ljuda samman/läsa (Lundberg, 2008; Elbro, 2004). Däremot har 

skrivande i form av mekanisk kopiering av bokstäver och ord en passiviserande effekt och 

kan få negativa följder genom att öka barnets känsla av främlingskap inför skrift (Eriksen 

Hagtvet, 2004). 

 

De flesta forskare beskriver även stavningsutvecklingen i tre faser: stavning baserad på 

bokstavsnamn, alfabetisk stavning och ortografisk stavning.  Ofta börjar barn skriva med 

bokstavsnamnen. Namnet Emma kan då komma att skrivas MA. På denna nivå har barnet 

svårt att skilja konsonantljuden från vokalljuden. Så snart barnet blir fonologiskt medvetet och 

kan dela upp ord i fonem så kan det börja öva på att skriva med alfabetisk stavning, d.v.s. 

stava ljudenligt, som det låter (Treiman & Cassar, 1997; Lundberg, 2008; Ehri et al., 2001; 

Snow et al., 1998). En svårighet är att fonemen i ett ord samartikuleras med andra ljud, d.v.s. 
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att omgivande ljud ”färgar av sig”. Jämför exempelvis k-ljudet i ordet ko och i ordet sko. K 

som i vanliga fall är ett tonlöst ljud blir efter s nästan tonande och låter mer som ett g, det låter 

sgo. Så småningom övergår skrivandet i ortografiskt skrivande, vilket innebär att barnet har 

kunskap om ortografiska mönster (stavningsmönster) i språket. I denna fas lär sig barnet att en 

del ord inte stavas som de uttalas. Ortografisk kunskap krävs för att kunna stava ljudstridigt 

stavade ord och t.ex. låneord som inte stavas enligt svenska stavningsregler (Elbro, 2004; 

Lundberg, 2010). Att skriva är ett hantverk som kräver omfattande övning. Även skrivandet 

behöver bli automatiserat, så att formandet av bokstäver, stavning och formulering kan ske 

utan särskild uppmärksamhet. Det är nödvändigt för att mentala resurser ska kunna användas 

till skrivandets innehållsliga delar (Lundberg, 2008; Strömqvist, 2007).  

 

4.1.5  Motivation och Matteuseffekten 

Det finns ytterligare en faktor som har visat sig vara av stor betydelse för läs- och 

skrivutveckling: motivation. En studie av Taube (1988) visar att misslyckad läsinlärning vid 

skolstart kan få mycket negativa konsekvenser genom att barnet hamnar i en ond spiral. 

Misslyckandet leder till försvagad självkänsla och motivation, vilket i sin tur leder till 

undvikande av läsning (för att slippa fler misslyckanden). Eftersom barnet inte får den 

läserfarenhet och övning som krävs kommer läsutvecklingen att bli långsam och svag. Det 

finns risk för att barnet hamnar i ett mönster av inlärd hjälplöshet och att även lärares 

förväntningar på barnet sänks (Swalander, 2009). Denna spiral har av Stanovich (1986) 

kallats för Matteuseffekten. Spiralen kan vara negativ, som i exemplet ovan, eller positiv, 

vilket istället innebär att framgång föder framgång. Enligt Stanovich leder Matteuseffekten på 

sikt till allt större individuella skillnader i läsförmåga. Redan i år 1 läser duktiga läsare cirka 

tre gånger så många ord som svaga läsare och denna skillnad ökar alltså i takt med stigande 

ålder.  

 

Även kön är en viktig aspekt att ta upp i detta sammanhang. Vi vet att fler pojkar än flickor 

får skriftspråkliga problem. Det beror delvis på att det är vanligare med talspråkliga 

svårigheter hos pojkar, men pojkar visar också ofta mindre intresse och motivation för läsning 

än flickor gör (Eriksen Hagtvet, 2004; Molloy, 2007; Taube, 2009). Eriksen Hagtvet (2004) 

menar att pedagoger måste ta hänsyn till pojkars intressen och föra in skriftspråket i deras 

värld så att även de ser nyttan med att läsa och skriva. 
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Eriksen Hagtvet (2004) menar att förebyggande arbete till stor del handlar om att skapa en 

positiv spiral där barnet får uppleva känslan av att lyckas. Även om inte problem helt går att 

förhindra, bland annat p.g.a. ärftliga faktorer, är det viktigt att tidigt identifiera och stimulera 

exempelvis språksvaga barn för att stärka självkänsla och motivation. Tidiga förebyggande 

insatser kan på så vis minska det psykiska lidandet (Svensson, 2009). Dessutom kan de leda 

till ekonomiska besparingar, genom att barnets behov av specialundervisning under resten av 

skoltiden minskar (Høien & Lundberg, 1999).  

 

4.2  Förutsättningar för läsutveckling 

Forskning som ger kunskap om förutsättningar för läsutveckling är viktig eftersom den kan ge 

information om hur undervisningen bör läggas upp (Elbro, 2004). En del av förutsättningarna 

kräver aktivitet av barnet och kommer således inte att ”mogna fram” av sig själva. 

Förutsättningar som är orsak till god läsutveckling, t.ex. fonologisk medvetenhet, måste 

givetvis prioriteras i undervisningen. Andra förutsättningar bidrar främst till att förutsäga 

läsutveckling (Elbro, 2004). Vissa förutsättningar, som fonologisk medvetenhet, verbalt 

minne och RAN (Rapid Automatized Naming, eller ”snabb seriell benämning”), beror i stor 

utsträckning på gener medan andra, som ordförråd och grammatisk förmåga, huvudsakligen 

beror på miljö (Samuelsson et al., 2007). Olika förmågor predicerar också olika delar av 

läsprocessen. Tidig bokstavskunskap och fonologisk medvetenhet predicerar i hög grad 

ordigenkänning medan tidig ordigenkänningsförmåga, bokstavskunskap och grammatisk 

förmåga predicerar läsförståelse (Muter et al., 2004). Under senare år har studier gjorts för att 

jämföra förutsättningar för läs- och skrivutveckling mellan språk med olika ortografier 

(stavningsmönster). Det har visat sig att de underliggande förutsättningarna och deras 

samband med senare läs- och skrivutveckling ser likadana ut och verkar följa samma förlopp i 

alla alfabetiska språk, oavsett ortografiska skillnader (Furnes & Samuelsson, 2009). De olika 

förutsättningarna gås igenom mer ingående nedan. ( Fonologisk medvetenhet i ett eget avsnitt, 

se 4.3). 

 

4.2.1  Tidiga skriftspråkliga färdigheter 

Barn socialiseras in i skriftspråket och har olika mycket erfarenhet av skriftspråk långt innan 

de börjar i skolan (Wolff, 2009). Om barnet tidigt blir medvetet om skriftens funktion har 

detta en positiv inverkan på senare läs- och skrivutveckling (Snow et al., 1998). Studier som 

har undersökt barns skriftspråkliga färdigheter i förskoleåldern och deras senare läs- och 
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skrivförmåga visar att barnens tidiga läsfärdigheter är det som uppvisar starkast samband 

med senare läsförmåga. Barn som har börjat läsa tidigt kommer alltså med stor sannolikhet att 

även fortsättningsvis ha en positiv läsutveckling (Whitehurst & Lonigan, 1998; Scarborough, 

1998). Barn som saknar erfarenhet av läsning eller att höra längre berättelser har troligen nytta 

av att lärare arbetar mycket med guidad högläsning och diskussion kring texter liksom hjälp 

att hitta böcker som är tilltalande. Alla barn behöver få uppleva nyttan och glädjen av att läsa 

(Wolff, 2009). Undersökningar visar att ett mer aktivt samspel med barnen vid högläsning 

utvecklar språket betydligt mer än enbart högläsning (Lundberg, 2010). 

 

Bokstavskännedom är den färdighet som har högst samband med den första läsutvecklingen. 

Det verkar dock som om sambandet inte är direkt utan snarare handlar om bakomliggande 

faktorer som t.ex. den skriftspråkliga miljö som omger barnet. Därför kan även barn som har 

god bokstavskännedom få problem vid läsinlärningen och tvärtom. Det är heller ingen större 

nytta med träning som enbart syftar till att lära in bokstavsnamnen (Elbro, 2004; Scarborough, 

1998).  

 

4.2.2  Ordförråd 

Barnets muntliga språkförmåga vid skolstart kan enligt Muter et al. (2004) förutsäga den 

fortsatta läsutvecklingen under de första två åren med formell läsundervisning. Därför är det 

viktigt att så tidigt som möjligt uppmärksamma och stimulera olika sidor av det talade 

språket. Barns språkutveckling sker i ett socialt och kommunikativt sammanhang. Engagerade 

och kompetenta vuxna som visar intresse för det barnet säger, samtalar och motiverar är 

därför av stor betydelse för att utveckla språket och göra barnet förberett för mötet med 

skriften (Catts & Hogan, 2003; Snow et al., 1998; Scarborough, 1998). En viktig del av den 

muntliga språkförmågan är barnets ordförråd. Ett stort ordförråd (vokabulär) är en av flera 

förutsättningar för att förstå det man läser. Enligt Cunningham och Stanovich (1997) kan 

barns ordförråd i förskoleklass förklara hela 30 % av skillnaderna i läsförståelse i år 2 på 

gymnasiet. Det är i stor utsträckning miljöfaktorer som avgör ordförrådets storlek (Hart & 

Risley, 1995; Snow, 1999; Samuelsson et al., 2005). Flera studier visar att 

ordförrådsutveckling delvis kan kopplas till social klass (Hart & Risley, 1995; Samuelsson & 

Lundberg, 2003; Snow et al. 1998). Studierna visar att föräldrar i hem med lägre SES 

(socioekonomisk status) talar mindre med sina barn men också kvalitativt annorlunda. Medan 

högutbildade föräldrar ofta ger barnet beröm och uppmuntran är det vanligt att lågutbildade 
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använder mer klander och förbud liksom att de använder ett mindre utvecklat språk. Stahl 

(1999) visar att även en genetiskt betingad fonologisk nedsättning kan påverka utvecklingen 

av ordförrådet negativt. 

 

Forskning visar att det vanligen satsas mycket lite på att utveckla ordförrådet under 

förskoleklass och tidiga skolår (Biemiller, 2000). En förklaring kan vara att den första 

läsningen inte ställer så höga krav på ordförrådet. Ofta är det inte förrän i år 4, när texterna 

blir mer komplexa, som bristande ord- och läsförståelse visar sig. Insatser för att utveckla 

ordförrådet kommer enligt forskare för sent och är dessutom mindre effektiva än åtgärder 

under de första skolåren eller i förskolan (Biemiller, 2000). I en väl planerad 

ordförrådsundervisning kan de flesta barn öka sitt ordförråd med 2-3 nya ord per dag 

(Biemiller, 2000; Stahl, 1999). Ju tidigare strukturerade insatser sätts in desto större chans har 

barn med ett svagt ordförråd att hämta in kamraternas försprång. Den stora utmaningen ligger 

i att det är barnen med det minsta ordförrådet som behöver utöka ordförrådet mest (Wolff, 

2009). En studie av Barclay (2009) visar att det går att använda högläsning för att öka ord- 

och läsförståelse på ett mer effektivt sätt än vad som vanligen sker. Det som krävs är att 

läraren ställer analytiska frågor till texten och visar hur man kan resonera genom att ”tänka 

högt”. Även upprepad läsning av samma text eller läsning av böcker inom samma 

ämnesområde kan vara till stor nytta för att utveckla ordförrådet. 

 

Förutom ordförrådets omfång finns det ytterligare två viktiga aspekter som rör vokabulär. Den 

första handlar om hur snabbt barnet kan finna ordet i sitt ”inre lexikon” och få tillgång till 

dess betydelse. Barn som har lång åtkomsttid får ofta problem med att kunna ”läsa med flyt 

och förståelse” (Dahlin, 2009; Snowling, 2000). Den andra rör hur tydligt ordens ljud är 

lagrade i barnets ordförråd. Barn som gör många förenklingar i uttalet av ord löper ökad risk 

för senare lässvårigheter (Elbro, Borstrøm & Petersen, 1998; Elbro, 1998).  

 

4.2.3  Morfologiska, semantiska och syntaktiska färdigheter 

Morfologiska, semantiska och syntaktiska färdigheter är andra talspråkliga färdigheter som 

påverkar läsförmågan (Scarborough, 1998). Forskning visar att den morfologiska förmågan 

främst påverkar ordigenkänningen (Muter et al., 2004). Morfologi är läran om att konstruera 

och böja ord. Morfem är den minsta betydelsebärande enheten i ett ord. Så består t.ex. ordet 

rosen av rotmorfemet ros och böjningsmorfemet –en. Morfologisk förmåga innebär förmåga 
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att använda sig av morfologiska ledtrådar, att snabbt känna igen delar av ord och dra nytta av 

dem vid läsningen (Elbro, 2004). Semantisk förmåga innefattar både förståelse av ord och av 

längre sammanhängande text. Det räcker inte med förståelse av enskilda ord och begrepp. De 

måste också kopplas ihop med den kontext de ingår i och med barnets omvärldskunskap 

(Eriksen Hagtvet, 2004). Elbro (2004) talar om vikten av att kunna skapa sig inre 

föreställningar om det man läser eller hör. Syntaktisk förmåga (grammatisk förmåga) hos barn 

påverkar både ordigenkänningsförmåga och läsförståelse (Muter et al., 2004; Catts & Hogan, 

2003). Förmågan handlar om att kunna uppfatta om ordföljden i en mening är korrekt 

(Eriksen Hagtvet, 2004). Det finns tydliga samband mellan barnets morfologiska, semantiska 

och syntaktiska förmågor och dess läsförmåga redan i år 1, men påverkan blir ännu större 

under senare skolår beroende på att läsningen blir allt mer inriktad på förståelse (Vellutino, 

Fletcher, Snowling & Scanlon, 2004). 

 

4.2.4  Verbalt minne 

För att läsning och skrivning ska fungera väl krävs ett gott verbalt minne. Vid läsning måste 

vi minnas bokstäverna och deras ljud och dessutom komma ihåg i vilken ordning de kommer i 

ordet. Ljuden måste hållas kvar i en fonologisk slinga, den fonologiska loopen, tills hela ordet 

har identifierats (Pickering & Gathercole, 2004). Minnessvårigheter påverkar även 

läsförståelse, både på ord- och satsnivå. Flera ord måste hållas i minnet innan det går att förstå 

satsen de ingår i. Vid skrivande måste vi också minnas vilka ljud som ingår i ordet, vilken 

ordning de kommer i och hur de skrivs. Barn som utvecklar läs- och skrivsvårigheter har ofta 

problem med verbalt minne (Snowling, 2000). Tecken som tyder på svagt verbalt minne kan 

vara att barnet har svårt att upprepa en mening eller att återberätta en händelse. En orsak till 

svagheter i verbalt minne kan vara osäkra fonologiska representationer, d.v.s. svårigheter att 

uppfatta ett ljud distinkt oavsett var i talet det uppträder. Det kan i sin tur bero på antingen en 

otydlig talperception eller att barnet har svårighet med sin egen talproduktion/artikulation 

(Snowling, 2000).  

 

4.2.5  RAN (Rapid Automatized Naming) 

Förmågan att snabbt och automatiserat benämna föremål, siffror eller bokstäver kallas RAN, 

Rapid Automatized Naming. Även RAN har visat sig förutsäga tidig läs- och skrivutveckling 

(Scarborough, 1998). Det finns vidare höga samband mellan RAN och fonologisk 

medvetenhet, varför mycket forskning under senare år har ägnats åt ”the double deficit 
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hypothesis”. Enligt denna hypotes uppstår en dubbel svårighet i att lära sig läsa om man har 

svårighet med både RAN och fonologiskt processande (Scarborough, 1998; Catts & Hogan, 

2003; Velutino et al., 2004; Olofsson, 2009). Vukovic och Siegel (2006) visar dock att det för 

närvarande inte går att bevisa att RAN är en självständig svårighet som orsakar dyslexi. 

 

4.2.6  Kognitiva färdigheter och andra faktorer 

Det finns ett måttligt samband mellan IQ och läsning som mestadels handlar om läsförståelse 

(Samuelsson, 2009). För god läsförståelse krävs förmåga att dra logiska slutsatser och göra 

inferenser vilket kan påverkas av IQ (Vellutino et al., 2004). Det har dock visat sig att det är 

betydligt fler barn som har svårigheter med att läsa/skriva p.g.a. för lite träning och/eller dålig 

undervisning än p.g.a. underliggande kognitiva svårigheter (Myrberg, 2007).  

 

Forskare har undersökt även andra faktorer som visuella, perceptuella och motoriska 

färdigheter. Scarborough (1998) visar i sin forskningsöversikt att det i stort sett inte finns 

något samband alls mellan dessa färdigheter och läs- och skrivförmåga. Det finns således inga 

vetenskapliga belägg för att motorisk träning skulle gynna läs- och skrivutveckling (Elbro, 

2004). 

 

Jag har tidigare nämnt att motivation spelar en viktig roll för lärande. Motivation ingår som en 

del i det som kallas uppgiftsorientering. Uppgiftsorientering innebär förmåga att vara 

koncentrerad, engagerad och uthållig. Vidare handlar det om att kunna arbeta självständigt 

och klara tillfälliga motgångar utan att ge upp. Att ha god uppgiftsorientering är en viktig 

förutsättning för att läs- och skrivutveckling ska fungera bra (Lundberg, 2010). En nyligen 

genomförd longitudinell studie (Walcott, Scheemaker & Bielski, 2010) visar att det finns ett 

samband mellan tidiga uppmärksamhetsproblem och utvecklingen av förutsättningar som 

fonologisk medvetenhet, bokstavskännedom och RAN. En annan studie visar att 

uppmärksamhetskontroll är en viktig komponent för fungerande läsförståelse (Conners, 

2009). Lundberg (2010) uppger dåliga uppväxtvillkor och neurobiologisk bakgrund som 

orsaker till bristande uppgiftsorientering. Han hävdar vidare att det inte finns några enkla 

pedagogiska knep för att träna uppgiftsorientering, men att det handlar om att ge barnet lagom 

stora utmaningar.  
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4.2.7  Arv och/eller miljö förutbestämmer? 

Med tanke på ovanstående genomgång av färdigheter och faktorer som påverkar läs- och 

skrivutveckling kan det verka förutbestämt hur det kommer att gå. Forskning visar dock att så 

inte är fallet. På gruppnivå kan man med hjälp av tidiga tecken relativt säkert förutsäga läs- 

och skrivutveckling men på individnivå är prognosen osäker (Lyytinen, Eklund & Lyytinen, 

2005; Myrberg, 2007). En del ”riskbarn” kommer att få en oproblematisk läs- och 

skrivutveckling, medan andra barn får stora svårigheter trots avsaknad av synliga risktecken 

(Myrberg, 2007; Høien & Lundberg, 1999).  

 

I två oberoende tvillingstudier har forskare undersökt genernas respektive miljöns betydelse 

för läsutveckling. Båda studierna visar att det genetiska arvet förklarar ca 70 % av skillnader i 

tidig läsförmåga (Byrne et al., 2005; 2007; Harlaar, Spinath, Dale & Plomin, 2005). Det 

betyder att även om miljön inverkar så spelar gener en stor roll för risken att utveckla läs- och 

skrivsvårigheter. Barn till föräldrar med läs- och skrivsvårigheter löper därför större risk än 

andra barn att få problem med läsning/skrivning. Gener kan faktiskt förklara skillnader i 

läsförmåga hos en hel population. Generna inverkar både direkt, via biologiska 

förutsättningar, och indirekt, via socialt samspel (Byrne et al., 2005; 2007; Harlaar et al., 

2005). Svensson (2009) påtalar att föräldrar med läs- och skrivsvårigheter vanligtvis också 

läser mindre för sina barn, att det finns färre böcker hemma och att skriftspråket används 

mindre än i hem där föräldrar har god läs- och skrivförmåga. Ju större den genetiska 

belastningen är desto mindre miljöbelastning behövs för att barnet ska få läs- och 

skrivsvårigheter (Myrberg, 2007).  

 

Samuelsson et al. (2007; 2008) har i sin longitudinella tvillingstudie undersökt och jämfört 

enäggstvillingar från USA, Australien och Skandinavien (Sverige och Norge) med avseende 

på genetiskt och miljömässigt inflytande på läs- och stavningsförmåga. Forskarna har mätt en 

mängd ”pre-reading skills”, t.ex. fonologisk medvetenhet, RAN, verbalt minne, ordförråd, 

grammatisk/morfologisk förmåga och tidig skriftkunskap. De har sedan följt barnens läs- och 

skrivutveckling. Jämförelsen mellan länderna är särskilt intressant med tanke på att länderna 

har olika skolsystem. I Australien går 6-åringar i skolan 6-7 timmar varje dag och läroplanen 

föreskriver minst 35 % språk-, läs- och skrivundervisning. I USA är skoltiden 3-4 timmar 

varje dag medan förskoleklassbarn i Sverige och Norge har mycket lite eller ingen formell 
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läs- och skrivundervisning. Skillnaderna i läs- och skrivförmåga i slutet av förskoleklass visar 

sig också vara stora. Det har dock visat sig att de skandinaviska barnen kommer ifatt, när den 

formella läsundervisningen har startat. Studiens huvudresultat är att undervisning lönar sig 

och att tidpunkten när den startar inte är kritisk (Samuelsson et al., 2007; 2008). Det är alltså 

inte förutbestämt hur det kommer att gå för ”riskbarn” om de bara får god och tillräckligt 

mycket undervisning/övning.  

 

Ju fler riskfaktorer som finns desto större är risken att utveckla läs- och skrivsvårigheter 

(Myrberg, 2007; Lundberg, 2010). Samtidigt kan miljön till stora delar kompensera för brister 

i barnens uppväxt, särskilt om åtgärder sätts in tidigt (Eriksen Hagtvet, 2004). Lundberg 

(2010) talar om att förstärka skyddsfaktorer för att balansera barns sårbarhet. Vad vi säkert vet 

är att fler barn riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter om den formella läsinlärningen 

startar innan barnen uppnått grundläggande fonologisk medvetenhet. Utan fonologisk träning 

före eller i samband med läsinlärning riskerar uppskattningsvis ett barn av tio att ha så stora 

svårigheter med fonologisk medvetenhet att det kan leda till läs- och skrivsvårigheter 

(Myrberg, 2007).  

 

4.3  Fonologisk medvetenhet 

Fonologisk medvetenhet inryms i det vidare begreppet metalingvistisk eller språklig 

medvetenhet, vilket syftar på förmågan att tänka och reflektera kring språkets uppbyggnad, 

dess form (Carrol, Snowling, Hulme & Stevenson, 2003; Gillon, 2004). Fonologisk 

medvetenhet innebär att bli uppmärksam på och förstå att talat språk kan delas upp i mindre 

delar. Den kritiska och svåraste fasen är att komma ner till de enskilda fonemen, och därför 

används ibland termen fonemisk medvetenhet för att poängtera detta (Gillon, 2004; Vellutino 

et al. 2004). Fonemisk medvetenhet anses vara en senare och mer komplex kognitiv förmåga 

än den övergripande fonologiska medvetenheten (Byrne, Fielding-Barnsley & Ashley, 2000; 

Anthony & Lonigan, 2004). Det råder viss begreppsförvirring då forskare använder begreppen 

på lite olika sätt, men jag kommer att använda mig av termerna fonologisk respektive 

fonemisk medvetenhet i den betydelse som beskrivits ovan.  

 

Forskningen om fonologisk medvetenhet i västvärlden går tillbaka till 1970-talet när den 

amerikanske forskaren Mattingly (1972) fokuserade betydelsen av språk och språklig 

medvetenhet för läsutveckling. Sedan dess har en stor del av läsforskningen skett inom detta 
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område (Frost, 2002). Forskningsresultaten är mycket entydiga: Att barnet blir uppmärksamt 

på det talade språket är en nödvändig förutsättning för att lära sig läsa och skriva. Fonologisk 

medvetenhet har ett orsakssamband med tidig läsförmåga och är den främsta enskilda 

förutsägande faktorn för den första läs- och skrivutvecklingen (Gillon, 2004; Scarborough, 

1998). Ett flertal studier visar att problem med fonologisk medvetenhet i mycket stor 

utsträckning förklarar specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi hos såväl barn som vuxna 

(Lundberg et al., 1988; Høien, Lundberg, Stanovich & Bjaalid, 1995; Vellutino et al., 2004). 

Medvetenheten går dock att påverka genom stimulering och träning före formell 

läsundervisning (Olofsson, 2009; Gillon, 2004; Lundberg, 2010; Lundberg et al., 1988).  

 

4.3.1  Varför samband med läsning? 

Olofsson (2009) anger flera tänkbara förklaringar till varför fonologisk medvetenhet har ett 

samband med läsning. En förklaring är att fonologisk medvetenhet möjliggör för barnet att 

föreställa sig ett talat ord som en serie fonem, vilken lagras i hjärnan som en mental 

representation av ordet. När barnet ser en serie bokstäver som liknar den lagrade 

representationen så associeras det nya ordet till den lagrade representationen. Ju större 

likheten är, desto snabbare och säkrare känns ordet igen. Barn som kan göra sådana 

representationer förstår lättare den alfabetiska principen. En annan förklaring handlar om 

fonologisk medvetenhet som ett verktyg för att klara av svårigheter i samband med 

avkodning, t.ex. för att upptäcka stavfel, eller läsa ord med ovanlig stavning. Inom forskning 

kallas denna syn på fonologisk medvetenhet för ”the self teaching hypothesis”. En tredje 

möjlig förklaring är att fonologisk medvetenhet utgör en del av den allmänna fonologiska 

förmågan. Barn med ett välutvecklat fonologiskt system klarar även fonologiskt processande 

via verbalt minne och andra uppgifter med fonologisk kodning. Fonologisk medvetenhet 

indikerar alltså att hela det fonologiska systemet fungerar väl (Olofsson, 2009). 

 

4.3.2  Betydelse för ordigenkänning, läsförståelse, stavning och ordförråd 

Det kausala sambandet mellan fonologisk medvetenhet och ordigenkänning innebär att 

träning i fonologisk medvetenhet främjar läs- och skrivinlärning (Scarborough, 1998; 

Snowling, 2000; Gillon, 2004; Vellutino et al., 2004). Som jag tidigare beskrivit kan läsning 

ses som avkodning multiplicerat med språkförståelse. Båda faktorerna måste fungera väl för 

att läsning ska komma till stånd (Elbro, 2004). För god läsförståelse krävs en mer eller mindre 

automatiserad ordigenkänning (Snow et al., 1998; Vellutino et al., 2004). Den fonologiska 
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medvetenheten påverkar på så sätt läsförståelsen indirekt, via ordigenkänningsförmågan. 

Förhållandet gäller framför allt i den tidiga läsningen. Den senare förmågan till läsförståelse 

förklaras sannolikt mer av barnets språkliga och kognitiva förmåga samt omvärldskunskap 

(Ehri et al., 2001; Muter et al., 2004; Vellutino et al., 2004; Frost et al., 2005).  

 

Fonologisk medvetenhet påverkar också stavningsförmåga. Forskning om dyslexi visar på 

svårigheter med både ordigenkänning och stavning och att dessa problem är av fonologisk 

natur. För att kunna stava krävs förmåga att dela upp ord i ljud (segmentera) vilket är en 

svårighet för personer med svag fonologisk medvetenhet (Vellutino et al., 2004; Høien & 

Lundberg, 1999). Fonologisk medvetenhet har även samband med ordförståelse genom att 

den hjälper barnet att ta till sig nya ord (Carroll et al., 2003). Det fonologiska minnet är också 

av betydelse för att förstå ord. Orden måste repeteras i korttidsminnet för att kunna lagras i 

långtidsminnet (Whitehurst & Lonigan, 1998).  

 

4.3.3  Träning av fonologisk medvetenhet 

Utvecklingen av fonologisk medvetenhet sker vanligen under åren närmast före skolstart och 

påverkas delvis av gener och delvis av den språkliga interaktionen i familjen samt föräldrars 

utbildningsbakgrund (Gillon, 2004). I den omtalade Bornholmsundersökningen (Lundberg et 

al., 1988) studerades särskilt barns uppmärksamhet på språkljuden. Samtliga 

förskoleklassbarn på Bornholm ingick i studien och fick delta i språklekar 20 minuter/dag 

under 8 månader. Det systematiska träningsprogrammet visade sig leda till normal läs- och 

skrivutveckling i skolan för fyra av fem barn i riskzonen att utveckla läs- och skrivsvårigheter. 

Träningen gynnade de med sämst språkliga förutsättningar mest, även om alla barn hade nytta 

av övningarna. Undersökningen har upprepats med samma resultat även i andra länder 

(Schneider, Kuspert, Roth, Vise & Marx, 1997; Brennon & Ireson, 1997). 

Undervisningsprogrammet har fått namnet ”Bornholmsmodellen” och används idag i många 

svenska skolor och förskolor.  

 

En annan studie, ”Köpenhamnsundersökningen”, studerade barn som löper särskilt stor risk 

för lässvårigheter, nämligen barn till dyslektiska föräldrar (Borstrøm & Elbro, 1997). Även 

denna studie visade att det i många fall går att förhindra att läs- och skrivsvårigheter uppstår 

genom förebyggande träning. Undervisningen som gavs i förskoleklass mer än halverade 

riskerna för lässvårigheter i andra klass. I detta träningsprogram lades även bokstäver till 
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språklekarna, då många andra studier visat att det ökar effekten ytterligare (Carrol et al., 2003; 

Byrne et al. 2000). Även senare studier (t.ex. Castles, Coltheart, Wilson, Valpied & 

Wedgwood, 2009) visar värdet av att träna ljud och bokstäver ihop istället för var för sig.  

 

Det finns ett mycket stort antal studier som har undersökt effekterna av fonologisk 

medvetenhetsträning. Ehri et al. (2001) har i en metastudie valt ut och granskat 52 

experimentella studier med hög vetenskaplig kvalitet, generaliserbarhet och validitet 

(giltighet). Metastudien visade att träning i förskola och/eller förskoleklass har stora positiva 

effekter både på den fonologiska medvetenheten och på den kommande läs- och 

skrivutvecklingen. Träningen gynnar alla, även barn i riskzonen. Störst nytta av träningen har 

barnen med sämst prognos. Vidare är det en fördel om undervisningen sker i mindre grupper 

och tränar ett par saker åt gången. Den optimala tidslängden för undervisning i fonemisk 

medvetenhet verkar vara 5-18 timmar. För kort tid gör att barnen inte hinner upptäcka 

principen medan för lång tid tråkar ut dem och medför att de tappar motivation och intresse. 

Optimal tidslängd vid varje träningstillfälle är 20-25 minuter. Ehri et al. (2001) understryker 

dock vikten av att se till individens behov och menar att riskbarn kan behöva avsevärt större 

mängd träning. Även senare studier (t.ex. Hindson et al., 2005) visar att riskelever behöver 

mer ihållande, men också kvalitativt bättre träning, för att effekten ska vara bestående. 

Övningarna i fonologisk medvetenhet kan också behöva kombineras med annan träning, 

eftersom riskbarn ofta har fler muntligt språkliga svagheter (Catts, Fey, Zhang & Tomblin, 

1999). 

 

Det finns dock även forskare som framför kritik mot den inriktning som träningen av 

fonologisk medvetenhet har haft. Kritiken handlar om att övningarna lägger för lite fokus på 

läsningens och skrivningens kommunikativa funktion (Liberg, 1998). 

 

4.4  Tidig identifiering av riskbarn 

Idag vet vi att tidiga insatser är verkningsfulla. Vidare finns det stora pedagogiska möjligheter 

att på olika sätt stimulera språket för att förebygga läs- och skrivsvårigheter (Myrberg, 2007). 

Vi vet också att träning i tidiga år många gånger ger större effekt p.g.a. att hjärnan är mer 

plastisk i yngre år (Kere & Finer, 2008). Därför kan det tyckas självklart att identifiera barn i 

riskzonen tidigt för att kunna sätta in individanpassad undervisning medan effekten av 

stimuleringen är hög (Eriksen Hagtvet, 2004). Det är dock inte så okomplicerat som det 
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verkar. Jag har tidigare nämnt svårigheter med att förutsäga utvecklingen hos enskilda barn 

(Myrberg, 2007). Vidare visar forskning att tidig identifiering och individuellt utformade 

program kan ha en negativ, stigmatiserande effekt. Det finns risk för att förväntningarna på 

barnet sänks och att utvecklingen därigenom hämmas (Eriksen Hagtvet, 2004; Frost, 2002). 

Enligt Frost (2002) bör indelning i smågrupper göras efter olika kriterier, utan att de svaga 

placeras i en särskild grupp. På så sätt undviks risken för stigmatisering. 

 

En annan aspekt är vilka tester som ska användas och på vilket sätt. Screeningtester kan ge 

värdefull information men förutsätter användning av valida och reliabla mätinstrument, d.v.s. 

att testen verkligen mäter det avsedda och med stor mätnoggrannhet (Myrberg, 2007). Idag 

anser många forskare att testsvar bör användas dynamiskt, d.v.s. att samma förmåga testas 

igen över tid (Lyon, 2005). Test blir då något som talar om hur undervisningen ska läggas 

upp, eftersom resultaten talar om i vad mån och hur eleven lär sig (Marton, Dahlgren, 

Svensson & Säljö, 1999). Återkommande screening behövs för att utvärdera insatser och se 

hur barnen svarat på undervisningen, ”response-to-intervention” (Byrne et al., 2000; Myrberg, 

2007). Om barnet inte svarar på undervisningen kan det finnas mer grundläggande problem, 

t.ex. neurologiska eller kognitiva. Det kan också bero på själva undervisningen eller lärarens 

inverkan på densamma (Lundberg, 2010). En möjlighet för läraren att följa barnens 

utveckling utan formella test är att inta ett diagnostiskt förhållningssätt, d.v.s. att ständigt vara 

uppmärksam på och ta tillvara alla diagnostiska tecken som visar sig i det dagliga arbetet 

(Bjar, 2009). Lundberg och Herrlin (2005) menar att lärares iakttagelser över tid är den bästa 

utgångspunkten för att planera pedagogiska insatser. De varnar vidare för en övertro på tester, 

som bara visar begränsade sidor av barns färdigheter.  

 

4.5  Sammanfattning av tidigare forskning 

Enligt forskning är läsning en komplex process som har talat språk till grund. För att kunna 

tillgodogöra sig innehållet i en text krävs både god avkodningsförmåga och språkförståelse. 

Lässvårigheter handlar därför om någon av dessa delar, eller båda. Forskning visar att det är 

förödande för självkänsla och motivation att misslyckas med läs- och skrivinlärning. En dålig 

start leder ofta till en negativ spiral där misslyckande föder misslyckande. I förlängningen 

påverkas såväl möjlighet till kunskapsinhämtande som social och känslomässig utveckling.  

Studier visar att lärares kunskap om förutsättningar för god läs- och skrivutveckling och hur 

dessa stimuleras kan vara avgörande för individens läs- och skrivutveckling. 
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Ett stort antal studier visar att fonologisk medvetenhet, RAN, verbalt minne, ordförråd och 

bokstavskännedom i olika hög grad förutsäger läsutveckling. Starkast samband med den 

första läsutvecklingen har bokstavskännedom och fonologisk medvetenhet. Fonologisk 

medvetenhet är av särskilt stor vikt eftersom det är den enda variabel forskare funnit som har 

ett orsakssamband med den första läsutvecklingen. Vidare visar ett antal studier entydigt att 

fonologisk medvetenhet går att öva upp i förskola och/eller förskoleklass genom systematiska 

dagliga språklekar. Alla har nytta av träningen, men störst är effekten för barnen som från 

början har svagast fonologisk medvetenhet. Effekten ökar ytterligare om bokstäver läggs till i 

träningen. Fonologisk medvetenhet är en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för god 

läs- och skrivutveckling. Studier under senare år påvisar bland annat betydelsen av tidigt, 

aktivt arbete med ordförråd för att förhindra läsförståelseproblem i ett senare skede. 

 

En mängd studier visar att man på gruppnivå med relativt stor säkerhet kan förutsäga läs- och 

skrivutveckling, men att prognoser på individnivå är mycket osäkra. Longitudinella 

tvillingstudier visar vidare att gener har stort inflytande på läsförmåga, men att även miljö 

spelar en viktig roll. Studierna visar dessutom att det inte är förutbestämt hur det kommer att 

gå, under förutsättning att god undervisning och stödinsatser ges tidigt och i tillräckligt hög 

omfattning. Samtidigt visar andra studier att det finns risker med tidig identifikation och därpå 

följande åtgärder i form av individuella träningsprogram, då dessa kan verka stigmatiserande.  

 

5. Metod 

I detta avsnitt kommer jag att beskriva och motivera val av ansats och metod för min studie.  

Jag redogör för hur urval skett och beskriver sedan steg för steg studiens genomförande; 

förberedelser, insamling av empiri samt bearbetning och analys av data. Därefter redogör jag 

för etiska överväganden som gjorts i samband med studien samt validitet och reliabilitet. 

Avsnittet avslutas med en metoddiskussion. 

 

5.1  Val av ansats och metod 

Eftersom jag är intresserad av lärares uppfattningar har jag valt en kvalitativ ansats. Målet 

med kvalitativ forskning är att ”ge insikt om fenomen som rör personer och situationer i dessa 

personers sociala verklighet” (Dalen, 2007, s. 11). Enligt Bryman (2002) handlar kvalitativ 
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forskning om att se världen genom deltagarens ögon. Vidare utgörs data av språkliga utsagor 

vilka analyseras och tolkas för att skapa förståelse för fenomenet som studeras (Fejes & 

Tornberg, 2009).  

 

Mitt arbete har inspirerats av den fenomenografiska ansatsen. Fenomenografins avsikt är att 

beskriva olika sätt att uppfatta ett fenomen. En grundläggande tanke är skillnaden mellan hur 

något är och hur något uppfattas vara (Larsson, 1986). Marton (1978) kallar detta för första 

respektive andra ordningens perspektiv. Med uppfattning menas ett antagande om något som 

tas för givet, d.v.s. något som inte har reflekterats medvetet men som ligger till grund för våra 

resonemang (Johansson, 2009). Larsson (1986) menar att uppfattningar är ett slags 

tankeramar som kan begränsa och hindra människor från att se och utnyttja de möjligheter 

som faktiskt finns. Med en sådan utgångspunkt blir det viktigare att visa vilka olika 

uppfattningar som finns än att undersöka hur många som har en viss uppfattning (Larsson, 

1986). Jag har dock valt att inte genomföra en fenomenografisk analys, eftersom jag insåg att 

det utifrån mitt empiriska material skulle bli svårt att nå fram till de ömsesidigt uteslutande 

kategorier som en sådan analys ska leda fram till (Dahlgren & Johansson, 2009). Jag har 

istället valt att göra en kvalitativ innehållsanalys (Bryman, 2002; Graneheim & Lundman, 

2004), vilket är en strategi för att finna teman i materialet. Teman är bredare än kategorier och 

behöver heller inte utesluta varandra, vilket jag såg skulle passa för mitt material. 

 

Den kvalitativa intervjun lämpar sig särskilt väl för att ge insikt om någons erfarenheter, 

tankar och föreställningar (Dalen, 2007; Larsson, 1986). Därför har jag valt intervju som 

datainsamlingsmetod. Forskningsintervjun är enligt Kvale och Brinkmann (2009) ett samtal 

mellan två personer om ett ämne av gemensamt intresse. Kunskapen om individers 

uppfattningar/föreställningar produceras i mötet mellan intervjuare och informant, vilket 

innebär att om intervjuaren byts ut skapas en annan interaktion och därmed en annan kunskap.  

Intervju är inte bara en metod utan kan även ses som ett hantverk som ställer krav på 

forskarens kunskap om såväl intervjuteknik som ämne (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag har 

valt att genomföra semistrukturerade intervjuer (Dalen, 2007), vilket innebär att de är delvis 

strukturerade genom att det finns en intervjuguide. En sådan guide innehåller centrala frågor 

som täcker in det viktigaste men ändå ger utrymme för flexibilitet under samtalet. 
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5.2  Urval  

Min strävan har varit att finna så många olika uppfattningar som möjligt. Jag ville därför finna 

personer som skiljer sig åt i avseenden som ålder, erfarenhet, typ av skola och skolområde. 

Frågan var då hur många intervjuer som skulle behövas. Å ena sidan krävs ju ett visst omfång 

för att hitta kvalitativt skilda uppfattningar. Å andra sidan är det tidskrävande och svårt att 

analysera stora intervjumaterial, vilket ökar risken för en ytlig analys som inte säger så 

mycket (Larsson, 1986). Kvale och Brinkmann (2009) menar att antalet beror på studiens 

syfte, d.v.s. vilket antal som krävs för att besvara forskningsfrågan.  Efter avvägningar 

bestämde jag mig för att ca tio intervjuer skulle passa för mitt syfte och att det vore rimligt 

med tanke på den tid som fanns till förfogande.  

 

Jag började med att mejla rektorer i en mellanstor kommun i södra delen av Sverige, för 

vidarebefordran av missivbrev till förskoleklasslärare. I missivbrevet (se bilaga 1) uppmanade 

jag intresserade att höra av sig, men talade också om att jag skulle ta personlig kontakt tills 

jag funnit önskat antal personer. Tre lärare hörde av sig själva medan övriga deltagare tackade 

ja efter personlig förfrågan.  

 

Det slutgiltiga antalet intervjuer blev åtta, eftersom jag då hade uttömt möjligheterna att finna 

informanter inom kommunen. Samtliga informanter är kvinnor, vilket avspeglar det faktum 

att kvinnor är i överväldigande majoritet i förskoleklass. Intervjupersonerna varierar i ålder 

från 29 år till 64 år och har varit yrkesverksamma i mellan 1 år och 35 år. Sex av 

informanterna är förskollärare, varav en också är specialpedagog, en är barnskötare och en är 

utbildad lärare för år 1-7. De åtta deltagarna fördelar sig på sju kommunala skolor och en 

fristående skola. Skolorna ligger i olika typer av områden; innerstad, ytterområde, mindre 

samhälle utanför stadskärna samt landsbygd. Den socioekonomiska statusen varierar från låg 

till hög. På vissa skolor finns det en kultur (svensk) medan andra skolor är fler- eller 

mångkulturella. 

 

5.3  Studiens genomförande 

Parallellt med sökandet efter informanter utarbetade jag en intervjuguide. Därefter 

genomförde jag en provintervju med en lärare på min skola. Avsikten var att prova guiden 

och mig själv som intervjuare, men också att se om den teknik jag tänkt använda skulle 
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fungera på ett tillfredsställande sätt. Detta förfaringssätt rekommenderas av bl.a. Dalen (2007) 

samt Fejes och Tornberg (2009).  

 

Vid provintervjun märkte jag att frågorna i guiden var för detaljerade, vilket ledde till korta 

svar. Jag beslöt därför att omarbeta guiden. Den slutliga guiden kom att innehålla några få 

huvudrubriker som skulle tas upp under intervjuerna (se bilaga 2). Under rubrikerna i guiden 

skrev jag exempel på frågor som skulle kunna användas som ”checklista” mot slutet av 

intervjun, för att se eventuellt behov av kompletterande frågor. Något annat som blev tydligt 

efter provintervjun var att fickminnet jag tänkt använda för inspelning var av för dålig 

kvalitet. Det var helt enkelt svårt att uppfatta det som sagts. Enligt metodlitteratur (Bryman, 

2002; Dalen, 2009; Kvale & Brinkmann, 2009) är det viktigt att spela in och transkribera 

kvalitativa intervjuer; dels för att säkra informantens egna ord, dels för att kunna koncentrera 

sig på att lyssna/fråga istället för att anteckna under intervjun. Jag valde till slut att spela in 

via datorn, vilket visade sig fungera mycket bra. 

 

Intervjuerna genomfördes i januari - februari 2011. Jag hade telefonkontakt med nästan alla 

informanter före intervjuerna, men i något fall skedde kommunikationen enbart via mejl. 

Frågeställningarna delgavs inte i förväg, eftersom mitt syfte var att fånga personernas 

oreflekterade uppfattningar. Tid och plats bestämdes i samråd med intervjupersonerna. I 

samtliga fall utom ett skedde intervjuerna på informanternas skolor, eftersom det kan vara en 

fördel att intervjun sker på en plats där informanten känner sig trygg (Kvale & Brinkmann, 

2009). Jag ville också gärna se den aktuella skolan för att få en bild av kontexten. I ett fall 

genomfördes intervjun på min skola, efter förslag från informanten. Under sex av intervjuerna 

fanns möjlighet att sitta helt avskilt i ett grupp- eller konferensrum. En intervju genomfördes i 

skolans bibliotek och en intervju i ett personalrum. För att få ett fylligt intervjumaterial och 

komma åt personernas erfarenheter krävs en ingående intervju (Alexandersson, 1994), varför 

jag beräknade och förberedde informanterna på ca 45 minuter i tidsåtgång per intervju. Den 

faktiska intervjutiden kom att variera mellan 40 och 60 minuter. Samtliga intervjuer spelades 

in.  

 

Vid början av intervjuerna följde jag rekommendationer att återigen kort berätta om studiens 

syfte, kontrollera godkännande av inspelning samt ge utrymme för frågor (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Avsikten med detta var att skapa kontakt och inge förtroende. Jag började 
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sedan med neutrala frågor om t.ex. ålder, utbildning och skola för att sedan närma mig de 

centrala frågeställningarna. Frågeområdena kom att behandlas i olika ordning beroende på 

vad informanterna tog upp. Jag försökte att ställa följdfrågor som skulle fördjupa svaren. Mitt 

mål var att få informanterna att berätta så fritt och ingående som möjligt, vilket kan minska 

risken för memorerade svar eller svar som bara återspeglar uppfattningar i den allmänna 

debatten (Dahlgren & Johansson, 2009). Jag försökte lyssna aktivt och ge tid för eftertanke, 

liksom att utnyttja pauser för att driva intervjun framåt (Kvale & Brinkmann, 2009; Dalen, 

2007). Jag använde mig även av probing, d.v.s. uppföljande frågor av typen ”Kan du utveckla 

mer?” eller ”Hur menar du då?” (Dahlgren & Johansson, 2009). Vidare använde jag mig av 

ledande frågor, vilket är ett sätt för intervjuaren att verifiera sin tolkning av svaren (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Förutom att lyssna är det viktigaste i intervjusituationen att visa ett genuint 

intresse (Fejes & Tornberg, 2009). Jag försökte använda mig av ögonkontakt, verbala 

kommentarer och icke-verbal kommunikation som t.ex. nickningar och hummanden. Vid 

avslutningen av intervjuerna följde jag rekommendationen att fråga om informanten ville ta 

upp ytterligare något (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag frågade också om jag fick återkomma 

med fler frågor vid behov. 

 

Direkt efter intervjuerna gjorde jag anteckningar, vilket kan vara bra för att minnas 

kontextuell information som t.ex. tonfall och kroppsspråk (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Iakttagelser och funderingar i samband med intervjusituationen kan också vara av stort värde i 

ett senare skede av processen (Dalen, 2007). Jag skrev ner sådant som jag trodde skulle kunna 

hjälpa mig att minnas känslan och det speciella i varje intervjusituation.  

 

5.4  Bearbetning och analys av data 

Det kan vara en fördel att intervjuerna transkriberas direkt efter genomförandet, eftersom det 

borgar för bästa möjliga återgivning av vad som har sagts (Dalen, 2007). Därför 

transkriberade jag samtliga intervjuer samma dag eller dagen efter intervjutillfället. Jag följde 

det gängse förfarandet att transkribera ordagrant (Alexandersson, 1994; Bryman, 2002; Linell, 

1994) och jag valde att skriva i talspråksform. Genom att göra utskrifterna själv fick jag en 

god orientering om innehållet i intervjuerna vilket satte igång tankar och analysprocess redan 

på detta stadium. Efter avslutad transkribering hade jag 134 sidor utskriven text som kom att 

utgöra mitt empiriska material.  
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Inför analysen funderade jag mycket över vilken analysmetod jag skulle välja. Enligt Dalen 

(2007) gäller det att finna det sätt som passar det enskilda datamaterialet och som verkligen 

för fram det som informanterna velat berätta om det undersökta fenomenet. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att det handlar om att möjliggöra en fortsatt dialog med den text 

som forskare och informant skapat tillsammans. Mitt slutliga val blev kvalitativ 

innehållsanalys, vilket är en analysmetod som leder fram till teman (Bryman, 2002). Att 

skapa teman innebär att föra samman delar ur texten som har samma innehåll. Varje tema kan 

sedan innehålla olika underteman eller delaspekter (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Jag såg till att avsätta gott om tid för analysen, då detta är en förutsättning för att tränga under 

ytan och finna underförstådda budskap (Larsson, 1986). Jag började med att läsa igenom de 

utskrivna intervjuerna flera gånger, för att komma in i materialet och lära känna helheten 

(Alexandersson, 1994; Dahlgren & Johansson, 2009). Därefter följde jag huvudsakligen 

Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av hur arbete med kvalitativ innehållsanalys 

kan gå till. Jag lade samman intervjuerna och betraktade dem nu som en enda text. Hela 

texten kodades, vilket innebar ett sökande efter meningsbärande delar (meaning units), d.v.s. 

ett antal ord eller meningar som hör ihop med samma centrala innehåll. Jag markerade de 

meningsbärande delarna i texten och namngav dem i marginalen med koder, vilka 

representerade en mer abstrakt tolkning av innehållet. Jag kopierade sedan hela materialet för 

att kunna behålla ena uppsättningen i sin helhet. Den andra uppsättningen klippte jag isär i 

remsor som sorterades efter innehållsområden, vilka delvis kom att utgå från områdena i 

intervjuguiden. Jag krympte sedan materialet genom att sortera bort koder med identiskt eller 

mycket näraliggande innehåll. Därefter undersökte jag likheter och skillnader mellan koderna 

och provade att gruppera koderna på olika sätt i teman och underteman. Under hela processen 

försökte jag anlägga en kritisk syn på analysen, vilket är ett sätt att motverka risken för en 

snedvriden tolkning (Kvale & Brinkmann, 2009). Gång på gång gick jag tillbaka till hela 

intervjutexten för att kontrollera min tolkning av ett visst uttalande mot bakgrund av 

kontexten. Denna pendling mellan läsning och reflektion samt mellan helhet och delar är 

typisk för den kvalitativa analysprocessen (Larsson, 1986; Dalen, 2007; Kvale & Brinkmann, 

2009; Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Under analysfasen samlade jag även på citat som skulle kunna exemplifiera och styrka min 

tolkning vid resultatredovisningen. Enligt Dalen (2007) bör man leta efter citat som fångar 
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upp det väsentliga, essensen, men även citat som sammanfattar mångas upplevelser eller 

förekommer sällan och kanske står för tankar/känslor som få vågar sätta ord på. Jag försökte 

att finna dessa olika typer av citat. De citat som valdes ut för användning i 

resultatredovisningen redigerade jag, så att de kom att få en mer skriftspråklig karaktär. 

Sådana justeringar kan enligt Kvale och Brinkmann (2009) ske av etisk omtanke om 

intervjupersonerna. Linell (1994) menar dessutom att läsbarheten ökar om stavningen följer 

skriftspråkets regler. Jag har inte gjort stora förändringar i citaten, men jag har tagit bort 

omtagningar av ord och ändrat t.ex. dom till de eller dem.  

 

5.5  Forskningsetiska överväganden 

Eftersom etiska problem förekommer under alla delar av en intervjuundersökning (Kvale & 

Brinkmann, 2009) har jag försökt att reflektera kring dem kontinuerligt under hela processen. 

Min ambition har varit att följa de vägledande forskningsetiska principer som år 1990 antogs 

av Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR, 1996). De fyra 

huvudprinciperna omfattar: informationskravet, samtyckeskravet, kondifentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera berörda om undersökningens syfte, 

deltagarens uppgift i projektet samt villkoren för deltagandet. Information ska ges om att 

deltagandet är frivilligt och att det när som helst kan avbrytas på deltagarens begäran. Den 

information som berörts ovan gav jag potentiella deltagare i det skriftliga missivbrev som 

skickades ut till rektorer och förskoleklasslärare i god tid före studiens genomförande (se 

bilaga 1). Informationen upprepades även vid telefonkontakt inför intervjun eller/och i 

samband med intervjutillfället.  

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

Deltagandet ska ske efter frivilligt samtycke och kunna avbrytas utan negativa följder. Vidare 

bör det inte finnas något beroendeförhållande mellan forskare och tilltänkta deltagare i 

undersökningen. Jag har beaktat detta krav genom att respektera de som tackat nej till 

deltagande utan att ifrågasätta deras ställningstagande eller försöka övertala dem. Jag har även 

undvikit att tillfråga för mig ”kända” personer, då detta skulle kunnat leda till att någon känt 

sig tvungen att delta mot sin egentliga vilja. Jag inhämtade samtycke muntligt, men samtliga 

deltagare bekräftade också sin villighet att delta via mejl.  
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Konfidentialitetskravet innebär att deltagare i undersökningen ska ges konfidentialitet och att 

personuppgifter ska förvaras på betryggande sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem. I 

missivbrevet försäkrade jag deltagarna om att det inte skulle gå att spåra vilka personer eller 

skolor som deltagit i undersökningen. Jag har därför medvetet undvikit att berätta för kollegor 

och andra vilka skolor jag har besökt och vilka personer jag intervjuat. Intervjuerna spelades 

in och lagrades på ett USB-minne, som har förvarats på ett säkert ställe. Jag har också varit 

noggrann med säker förvaring av utskrifterna, som dessutom avidentifierades. Även vid 

skrivandet av denna uppsats har jag varit noga med att inte beskriva personer eller skolor på 

ett sätt som möjliggör identifiering.  

 

Nyttjandekravet betyder att insamlade uppgifter endast får användas för forskningsändamål. 

Jag skrev därför i missivbrevet att intervjumaterialet enbart skulle användas för min 

undersökning. Jag informerade också om att resultatet av studien skulle presenteras i form av 

ett examensarbete som jag lovade att tillhandahålla deltagarna efter avslutat arbete.  

 

De etiska frågorna har följt mig under hela processen, eftersom de till stor del handlar om min 

forskarroll och mig som person. Kunskap som produceras i intervjuforskning är i hög grad 

beroende av relationen mellan intervjuare och informant. Kvale och Brinkmann (2009) menar 

att det är forskaren som person som är avgörande för hållbarheten i de många etiska besluten. 

Forskaren måste skapa en avspänd atmosfär där informanten vågar öppna sig och berätta, men 

också ta hand om det som deltagaren säger på ett respektfullt och etiskt korrekt sätt. Forskaren 

har vidare ett maktövertag genom att det är denne som ställer frågorna, bestämmer vad som 

ska följas upp och senare analyserar och tolkar materialet. Konfidentialiteten, som är till för 

att skydda personernas integritet, kan samtidigt vara till nackdel för deltagarna då den 

möjliggör för forskaren att tolka uttalanden utan att bli motsagd (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Min ambition har varit att försöka förstå vad informanterna velat säga och att inte tolka 

lösryckta delar utanför sitt sammanhang. Efter jämförande mellan uttalande och kontext har 

jag ibland kommit fram till att min första tolkning varit felaktig och fått omdefiniera 

innebörden. Min förhoppning är att de etiska reflektioner och ställningstaganden jag gjort har 

varit till fördel för det slutliga resultatet.  
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5.6  Validitet och reliabilitet 

Begreppen validitet och reliabilitet hör nära samman med varandra och berör viktiga aspekter 

av forskningsarbetet. Validitet handlar om resultatens giltighet och i vilken utsträckning den 

valda metoden verkligen undersöker vad den är avsedd att undersöka. Reliabilitet handlar om 

studiens tillförlitlighet och trovärdighet (Kvale & Brinkmann, 2009; Dalen, 2007; Thornberg 

& Fejes, 2009).  

 

Validering är en kvalitetskontroll som måste ske under forskningsprocessens alla stadier. 

Resultatens kvalitet är beroende av forskarens hantverksskicklighet, d.v.s. dennes förmåga att 

ständigt kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka sina resultat (Fejes & Thornberg, 2009; 

Kvale & Brinkmann, 2009). Jag har försökt att stärka validiteten genom att hela tiden göra 

medvetna val som jag motiverar och ger argument för. Valideringen har på så vis skett 

kontinuerligt, från planering till färdigt resultat. Jag har strävat efter att vara kritisk mot mig 

själv inför alla beslut, vilket är ett sätt att öka valideringen (Thornberg & Fejes, 2009; Kvale 

& Brinkmann, 2009; Dalen, 2007). Inte minst i analysen har det känts viktigt att reflektera 

över min egen roll för att kunna förhålla mig så objektiv som möjligt. Validitet och reliabilitet 

handlar här i huvudsak om att tolka och analysera så rättvisande som möjligt, d.v.s. att 

tolkning och analys tillåts representera verkligheten (Alexandersson, 1994). Jag har även lagt 

ner mycket tid på att söka efter citat som kan belägga och fördjupa innehållet i de teman och 

underteman jag funnit vid analysen.  

 

Frågan om reliabilitet ställs ofta i relation till frågan om resultatet kan reproduceras av andra 

forskare och vid andra tidpunkter (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta är en svårighet i 

kvalitativ forskning, eftersom både individer och omständigheter är i ständig förändring. Ett 

sätt att tackla frågan om reliabilitet är att noggrant och korrekt beskriva alla led i 

forskningsprocessen så att det blir möjligt för läsaren/en annan forskare att se genom samma 

”forskarglasögon” i ett tänkt projekt (Dalen, 2007). Det handlar i grunden om att göra studie 

och resultat tillgängliga för granskning av forskarkollegor och intresserade (Carlström & 

Hagman, 2006). Min ambition har varit att delge läsaren all information som behövs för att 

kunna följa och förstå varje steg jag tagit i arbetet. Jag har vidare ingått i en 

handledningsgrupp där vi under arbetets gång läst och granskat varandras texter, vilket har 

varit till stor hjälp för att få syn på otydligheter i beskrivningen. 
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Ytterligare ett sätt att stärka validitet och reliabilitet är att forska tillsammans med en kollega 

eller att låta en annan person analysera samma datamaterial och jämföra resultaten, s.k. 

interbedömarreliabilitet (Alexandersson, 1994; Dalen, 2007). Tyvärr har detta inte varit 

möjligt under detta arbete, så jag får överlåta åt läsaren att kritiskt granska och själv bilda sig 

en uppfattning om rimligheten i mina resultat. Alexandersson (1994) betonar återigen att 

trovärdigheten inte enbart handlar om tolkningen/resultaten utan om undersökningen som 

helhet.  

 

5.7  Metoddiskussion 

Jag börjar med att diskutera några frågor som rör urval och urvalsprocess. För att få tillgång 

till fältet valde jag att gå via rektorer, vilka kan ha fungerat som ”portvakter” (Dalen, 2007) 

och därigenom påverkat vilka informanter jag kommit i kontakt med. En rektor svarade nej 

direkt och meddelade att ingen i personalen hade tid eller möjlighet att ställa upp för intervju. 

Det var vidare bara några få rektorer som bekräftade att de faktiskt vidarebefordrat 

missivbrevet. När jag började kontakta lärare visade det sig också att informationen i flera fall 

stannat hos rektor. Jag berättade då muntligt om studien och skickade därefter missivbrev 

direkt till de tillfrågade personerna. 

 

Eftersom jag bara har genomfört åtta intervjuer gör jag inte anspråk på att ha funnit alla 

uppfattningar av förebyggande arbete i förskoleklass. Avsikten har bara varit att ge exempel 

och visa på olika sätt att uppfatta samma fenomen. Nyttan med att påvisa alternativa 

resonemang är att de kan leda till reflektion hos den som tar del av dem och i förlängningen 

till positiv utveckling, t.ex. på en arbetsplats (Larsson, 1986). De som slutligen blev mina 

informanter har alla deltagit frivilligt och uttryckt intresse för mitt ämnesval, vilket kan 

innebära att uppfattningarna bara förekommer hos de mest engagerade/intresserade 

förskoleklasslärarna och därför inte speglar den faktiska variationen av uppfattningar. På ett 

tidigt stadium var min tanke att inledningsvis genomföra en enkätundersökning som skulle 

täcka in samtliga förskoleklasslärare i kommunen. Avsikten var dels att få indikatorer på olika 

uppfattningar och därigenom ha möjlighet att göra ett mer medvetet urval av informanter, dels 

att ha möjlighet att komplettera den kvalitativa intervjun med viss kvantifiering i avsikt att 

fördjupa resultatet. Jag insåg dock att tiden inte skulle räcka till för att genomföra en tvådelad 

studie, varför jag slutligen valde enbart intervju som metod. Informanterna i studien har olika 

grundutbildning, eftersom jag i urvalet utgick från deras funktion som klasslärare, vilket 
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också kan ha påverkat resultatet i någon mån. Med tanke på svårigheten att finna informanter 

tycker jag ändå att det slutliga urvalet blev tämligen varierat med avseende på olika variabler. 

 

Samtliga intervjuer genomfördes utan större komplikationer. Jag möttes av engagerade lärare 

som var generösa med sin tid och villigt delade med sig av tankar och erfarenheter. I rollen 

som intervjuare fick jag erfara att övning ger färdighet. Jag kände mig allt mer bekväm i takt 

med att intervjuerna genomfördes. Jag blev mindre beroende av intervjuguiden och bättre på 

att ställa följdfrågor. Ändå upptäckte jag vid transkribering och analys att jag ibland gått 

vidare där jag borde ha ställt ytterligare frågor eller sett till att få innebörden verifierad. 

Därför har vissa uttalanden inte kunnat användas i ett senare skede, vid analysen.  

 

 En svårighet med intervju kan vara att hitta rätt balans mellan närhet och distans till 

informanten. Solidaritet med intervjupersonerna kan utgöra ett metodproblem då den kan 

påverka både vid tolkning och vid förmedling av resultat (Dalen, 2007; Kvale & Brinkmann, 

2009). Därför har jag sett till att samtliga informanter varit för mig tidigare okända personer. 

Samtidigt har ambitionen varit att få informanterna att se mig som en intresserad och nyfiken 

kollega och inte som en kontrollerande expert, i syfte att få ett rikt och fylligt intervjumaterial 

(Alexandersson, 1994). Jag blev något förvånad över att flera informanter efter intervjun gav 

uttryck för att de funnit intervjun intressant och nyttig för dem själva. Kvale och Brinkmann 

(2009) skriver dock att det är vanligt att forskningsintervjuer upplevs som berikande och att 

de i bästa fall kan bli en lärprocess för både intervjuare och intervjuperson.  

 

Vid ett par tillfällen förekom störningar under pågående intervju. Det var när intervjuerna 

genomfördes i skolans bibliotek respektive personalrum som dörren öppnades några gånger. 

Jag tror inte att dessa störningsmoment haft någon betydelse för resultatet, eftersom det 

egentligen aldrig uppstod några avbrott i intervjuerna. 

 

I mötet med informanterna och vid bearbetningen av det insamlade materialet kommer 

forskaren alltid att bidra med sin förförståelse (Dalen, 2007; Kvale & Brinkmann, 2009). 

Förförståelse kan vara något positivt eftersom den ger möjlighet att ställa fördjupande 

följdfrågor, men den kan också vara ett hinder vid analys och tolkning. Om forskaren är väl 

förtrogen med det område som studeras kan det vara svårt att upptäcka nya saker, vilket 

ibland benämns going native (Dalen, 2007). Att redovisa sin förförståelse kan vara viktigt för 
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att ge läsaren möjlighet att reflektera över i vilken mån förförståelsen kan ha påverkat 

resultatet (Larsson, 1994). Jag har i mitt tidigare arbete som klasslärare i år 1-3 och i mitt 

nuvarande arbete som speciallärare mött många barn i början av sin läs- och skrivutveckling. 

Jag har därför också erfarenhet av barn som fått problem med sin läsning/skrivning på olika 

sätt. I samband med analysen har jag reflekterat kring min förförståelse och försökt att tänka 

bort den så mycket som möjligt i avsikt att bli mer ”teoretiskt känslig”. Jag har sett detta som 

viktigt, eftersom värdet av analysen i hög grad är beroende av att forskaren kan se något nytt 

(Larsson, 1986).  

 

Annan vanlig kritik mot kvalitativ forskning är att resultaten ofta är omöjliga att generalisera 

(Thornberg & Fejes, 2009). Det kan dock vara befogat att vända på frågeställningen och 

undra varför resultat alltid måste gå att generalisera. Generalisering bygger på antagandet att 

vetenskaplig kunskap är giltig för alla människor i all tid. Om kunskap istället ses som social 

och kontextuell förståelse och handling är den föränderlig och därmed blir generalisering 

mindre intressant (Kvale & Brinkmann, 2009). Enligt Bryman (2002) och Alexandersson 

(1994) är det kvaliteten på de teoretiska slutsatser som formuleras som är avgörande när det 

gäller att bedöma resultatens generaliserbarhet. Thornberg och Fejes (2009) menar att det är 

den som tar del av resultaten som avgör om de är användbara och går att överföra till en 

annan situation. 

 

6. Resultat 

I detta avsnitt redogör jag för det resultat som framkommit vid analys av intervjumaterialet. 

Resultatet presenteras i form av teman och delaspekter. Under varje delaspekt finns citat, för 

att exemplifiera och verifiera innebörden i de olika uppfattningar jag funnit. Därefter ger jag 

kommentarer i syfte att sammanfatta delaspekten och sätta in citaten i sina sammanhang eller 

för att klargöra tolkning. Det är viktigt att notera att en enskild uppfattning inte är synonym 

med en person i undersökningen. Ett citat kan alltså stå för en uppfattning som delas av flera 

personer. Varje intervjuperson innehar således en unik sammansättning av ett flertal olika 

uppfattningar av varierande styrka. 
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Resultatet redovisas under följande teman: 

 

Förebyggande arbete – beskriver förskoleklasslärarnas varierande uppfattningar av 

innehåll, metod och organisering av arbete som förebygger läs- och skrivsvårigheter.  

 

Tidig upptäckt – beskriver lärarnas varierande uppfattningar av möjligheten att 

förutsäga läs- och skrivutveckling. Här beskrivs också lärarnas uppfattningar av tidig 

identifiering och vad som är risktecken. 

 

Test/Kartläggning  – beskriver lärarnas varierande uppfattningar av test/kartläggning 

samt praktisk användning av tester och kartläggningsmaterial. 

 

Förutsättningar för förebyggande arbete – beskriver lärarnas varierande 

uppfattningar av förutsättningar för förebyggande arbete i förskoleklass (hinder 

respektive möjligheter).  

 

6.1  Förebyggande arbete 

Under detta tema beskrivs förskoleklasslärarnas uppfattningar av innehåll, metod och 

organisering av arbete som förebygger läs- och skrivsvårigheter. Jag har funnit följande 

delaspekter; väcka intresse/motivation, träna språklig/fonologisk medvetenhet, utveckla det 

talade språket, innehållsmässig bredd, skriva, stärka självkänsla/tilltro till förmåga, 

nivågruppering, material, informell och formell träning, extra träning med riskbarn samt 

frekvens. Jag exemplifierar de funna uppfattningarna med citat.  

 

Väcka intresse/motivation 
 

…att de får ett intresse för det, att de blir nyfikna på böcker och vill lära sig läsa och blir nyfikna 

på bokstäver… 

 

– jag använder ju whiteboarden jättemycket och skriver för barnen, det är ju inte det att de kan 

läsa själva och så men att de ser vad skriftspråket är till för, att man kan förmedla sig.  

 

Lärarna beskriver det som viktigt att på olika sätt väcka lusten att lära sig läsa. De talar om att 

välja högläsningsböcker med ett innehåll som intresserar och att variera arbetet så att barnen 

hela tiden upplever det som roligt. En uppfattning är att barn blir motiverade att lära sig 
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läsa/skriva om de förstår skriftens funktion, vilken kan bli synlig för barnen genom att läraren 

agerar förebild och skriver mycket i olika sammanhang. 

 

Träna språklig/fonologisk medvetenhet 
 

…att barnen blir medvetna om skriftspråket… medvetna om språkets olika byggstenar. 

 

…men så kan jag ju tycka att barnen har kommit så långt att mycket av det passar mera i 

förskolan. 

 
Träning av språklig eller fonologisk medvetenhet nämns av samtliga informanter, men i olika 

hög grad. Medan några talar om begreppet språklig medvetenhet i mer allmänna ordalag 

betonar andra att det viktiga är ljuden, d.v.s. den fonologiska/fonemiska medvetenheten. Den 

andra utsagan visar på uppfattningen att träning i fonologisk medvetenhet är för lätt för många 

av barnen i förskoleklass och därför egentligen passar bättre i förskolan.  

 

Utveckla det talade språket  
 

– vi har temaveckor och vi pratar om händelser, vad som har hänt under helgen, och det kan vara 

i slutet av dagen, vad vi har gjort under dagen. 

 

…det är mycket återberättande, jag tar alla chanser till att de ska berätta. 

 

– barnen väljer aktiviteter utifrån sina språkliga förutsättningar och då gäller det för oss att 

verkligen gå in och introducera till exempel spel, ja se till att de gör saker där man måste prata. 

 

 

Lärarna ger olika exempel på hur de arbetar med att utveckla barnens muntliga förmåga, t.ex. 

genom att högläsa och samtala runt böcker, prata runt bilder och ge barnen möjlighet att 

berätta för varandra. En lärare menar att barnen kan lära varandra nya ord och begrepp genom 

att få diskutera ords betydelse i samband med högläsning. En annan lärare talar om att 6-

åringar kan tränas i läsförståelse genom att läraren i samtal, efter högläsning, använder sig av 

olika läsförståelsemodeller. Någon menar att barn behöver träna sig i att berätta kronologiskt, 

så att andra kan följa med och förstå skeendet. En lärare tränar sina elever i detta genom att 

gruppen tillsammans fantiserar fram en saga, med början, mitt och slut, som läraren skriver 

ner och senare läser upp. Den sista utsagan kan tolkas som att elevens språkutveckling gynnas 

av att läraren till viss del går in och styr leken i syfte att få barnen att tala mer med varandra.  

 

Innehållsmässig bredd  
 

– vi jobbar ju med minnesträning i alla möjliga olika former, på olika sätt, minnas instruktioner 

och uppgifter… 
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…men man leker ju med språket hela tiden, för om vi har matte så skriver vi ju en mattesaga 

tillsammans…eller de ritar och då skriver man ju under tiden eller så. 

 

… jag har jobbat väldigt mycket tematiskt och jobbat med språket genom tema istället…och jag 

menar det finns ju en mängd andra saker…barns motorik och perception, det är ju också så att 

säga språkutvecklande. 

 

Ovanstående utsagor exemplifierar uppfattningen att ”det mesta hänger ihop” och därmed 

också gynnar läs- och skrivutveckling. Lärarna ser det som att de ”hela tiden leker med 

språket” och nämner vitt skilda områden som träning av minne, matematik, motorik och 

perception. 

 

Skriva bokstäver/ord 
 

…vi var med och introducerade de här leklådorna, vi var med och spelade teater själva och skrev 

medicinlappar, inköpslistan i affärsleken…för att stimulera det här med lekskrivning. 

 

– jag förskriver, jag har en liten låda med smålappar som jag skriver på och lämnar till dem, så 

skriver de av. 

 

– förebyggande arbete, ja det är ju till viss del att jobba med bokstavsinlärning, ja alfabetet. 

 

…det är en grupp killar som bara bygger och bygger och bygger…få fortsätta att bygga men att 

man lägger in nån använda-pennan-aktivitet, kanske göra en utställning med sitt lego och skriva 

små skyltar…att styra upp det litegrann. 

 

 

Att barnen skriver uppfattas också som en del av förebyggande arbete. Av citaten ovan 

framgår att det förekommer olika typer av skrivande; skrivande i leken, träning i att 

skriva/forma bokstäver samt att skriva själv genom att ljuda eller kopiera det en vuxen skrivit. 

Ett par av utsagorna ger uttryck för lärarnas vilja att föra in skrivande i leken för att gynna den 

skriftspråkliga utvecklingen. 

 

Stärka självkänsla/tilltro till förmåga 
 

…hur man känner sig när man är i skolan, att man jobbar mycket med det tycker jag är 

förebyggande, att det ska få kännas bra, att få mycket beröm och att lyfta och se på det de kan 

istället för att bara dyka ner på det de inte kan. 

 

… att våga testa, att våga misslyckas…du kan ju hålla på och träna hur mycket som helst men 

har du kompisar som sitter och skrattar då kanske det är några som inte törs öppna 

munnen…arbete med klimatet är a och o för att du ska lyckas. 

 

Här menar lärarna att arbete med att stärka elevers självkänsla också är en del av det 

förebyggande arbetet. Ovanstående citat får exemplifiera uppfattningarna att det dels handlar 
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om att stärka den enskilde eleven, t.ex. genom att ge uppgifter på lagom nivå så att barnet kan 

lyckas, och dels att arbeta med roller och klimat i gruppen.  

 

Nivågruppering 
  

– jag har alla då, jag försöker att anpassa mig efter alla.  

 

– de som är väldigt svaga, det blir en liten grupp, då leker man ju ännu mer in orden och 

använder mer konkret material…mycket bilder. 

  

– det är väl liksom för att man ska kunna begränsa ett avsnitt liksom, ett område  

som några barn har svårt med och att de inte behöver vara så stor grupp då…men det ska man 

inte göra hela tiden, nackdelen är ju det här med utvecklingszonen, och de behöver ha några som 

är duktigare. 

 

Det är olika i vilken mån nivågruppering förekommer. En informant är ensam lärare i sin 

grupp med 13 barn, varför det av förklarliga skäl inte förekommer någon gruppdelning alls. 

En annan informant beskriver att klassen delas i två grupper, utan nivågruppering, och att de 

två klasslärarna arbetar med var sin hälft. Det förefaller dock vara vanligt förekommande att 

de ”svagaste” skiljs ut och undervisas i en mindre grupp för sig. Några beskriver en 

flexibilitet som innebär nivågruppering ibland och annan gruppindelning ibland. På en skola 

samarbetar två förskoleklasser och gruppindelningar görs även mellan klasserna. Sex av 

lärarna uppger att de ofta nivågrupperar, och av de som inte nivågrupperar uppger den ena 

läraren att hon skulle vilja göra det om det fanns möjlighet, d.v.s. om det fanns en tredje 

vuxen i gruppen. 

 

Material 
 

– jag följer Bornholm… men jag plockar in lite nya saker för att själv tycka det är roligt 

 

– vi suger de fina bitarna ur alla, lite av varje då, man gör ju inte lika varje år 

 

…i år är det en sån spretig grupp så det går inte att följa…så då får vi plocka lite olika som vi 

tycker passar. 

 
Den första utsagan handlar om Bornholmsmaterialet, som förefaller vara det mest 

förekommande materialet ute på skolorna, även om många säger att de kompletterar med 

annat material (se bilaga 3). Flera lärare säger att de följer ordningen i Bornholmsmaterialet 

och att det är samma typ av övningar de hämtar från andra material. Flera säger också att de 

”fått uppifrån” att det är Bornholmsmaterialet som ska användas i hela kommunen. De säger 

att det har framförts på nätverksträffar med kommunens förskoleklasslärare. De senare 

utsagorna visar på uppfattningen att det inte alltid går att följa gången, och att det kanske inte 
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heller är så viktigt. Det finns inget enskilt material som förordas, tvärtom tycks uppfattningen 

vara att kvaliteten ökar genom anpassning efter gruppen och att de ”bästa” delarna väljs från 

olika material.  

 

Informell och formell träning 

 

 …Bornholmsmodellen är det grundläggande, och den har vi som gemensamma samlingar. 

…korta arbeta-vid-bordet-aktiviteter…en eller två gånger per dag så jobbar de på något sätt med 

penna eller med bokstäver. 

  

…sen kopierar jag arbetsblad ur den här handledningen…. 

 

Citaten visar att det förekommer informell träning i form av språklekar i grupp enligt 

Bornholmsmodellen, men att det också förekommer individuell, formell träning i form av 

t.ex. arbetsblad.  På en skola har varje barn har ett individuellt utformat schema med olika 

uppgifter som ska utföras och bockas av. Det kan då röra sig om olika aktiviteter, som t.ex. 

spel, kortmaterial, datorövningar eller arbetsblad.  

 

Extra träning med riskbarn 
 

…under fria leken så ”lånar” vi barn…kollar upp för de som behöver det och lägger in lite olika 

grejer. 

 

– specialläraren har tagit enskild tid med extraträning för något barn och ibland kan det vara så 

att vi lägger in extra träning i klassrummet, att vi medvetet plockar fram material för att nu 

behöver han träna på just det här. 

 
– de som har störst behov…de kommer jag att jobba med i en liten grupp för att så att säga få 

med dem, för jag kommer nog att gå ganska raskt fram med de andra 

 
Som framgår av citaten så handlar det om extra träning för de som identifierats som riskbarn.  

Lärarna beskriver hur de ”lånar barn” från den fria leken eller behåller några barn inne när de 

andra går på utelek. Det handlar då om att repetera det som klassen gör, men också att ha en 

långsammare progression i övningarna. Även enskild träning hos speciallärare eller 

specialpedagog förekommer. En lärare uttrycker att en del barn borde få träna i förväg, så att 

de är lite förberedda när klassen ska jobba med momentet. Jag får dock intryck av att detta är 

en önskan, som ännu inte genomförs i praktiken. Den sista utsagan kan tolkas som att det 

viktigaste är att identifiera och träna ”de som har störst behov”. 
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Frekvens 

 – en gång i veckan, ungefär…30, 40 minuter. 

 

… minst en halvtimme varje dag. 

 

– sen är det ju jätteolika vad man har för barngrupp också från år till år, hur mottagliga de är, i år 

har jag en grupp som helst bara vill leka…då får man minska ner för att de inte orkar… 

 

Citaten är exempel på att träningens omfattning/frekvens varierar betydligt, från 1gång/vecka 

till 5 dagar/vecka. Det förefaller dock vara vanligast med träning 2-3 gånger/vecka. Längden 

på träningspassen varierar och uppges vara 20-40 minuter. Enligt den sista utsagan skiljer sig 

frekvensen från år till år beroende på hur barngruppen ser ut.  

 

6.2  Tidig upptäckt 

Under detta tema redovisas lärarnas uppfattningar av tidig identifiering under följande 

delaspekter; möjlighet att förutsäga, för- och nackdelar samt risktecken. 

 

Möjlighet att förutsäga 
 

– de första veckorna så märker man ju vilka barn som så att säga sticker ut…det är ju inte så att 

nån som är briljant och klarar sig själv alldeles utmärkt sen har problem i sin språkutveckling. 

 

– ja, emellanåt så kan man ju göra det alltså, det kan man, det är väl det som gör en lite beklämd, 

men samtidigt kan vi ju också se att när man trycker in lite så kan det ge bra resultat. 

  
Även om min avsikt inte har varit att räkna hur många som har en viss uppfattning, finner jag 

det intressant att notera att samtliga i min undersökning menar att det nog går att förutsäga hur 

det kommer att gå med läs- och skrivutveckling. Ett par informanter påtalar dock att det finns 

en viss osäkerhet och att det kan gå bra ibland fast man inte trott det.  

 

För- och nackdelar 
 

 – ju tidigare man uppmärksammar de här barnen ju större möjligheter har de ju att lyckas. 

 
…man blir mätt med en måttstock så att säga och passar jag inte in i den så kan jag ju få en 

nedvärderande uppfattning om mig själv. 

 

…det är så lätt att man katalogiserar barn, att ”ja, det där är typiskt ADHD”, att man redan har 

bestämt sig för vad barnet har för problem. 

 

När lärarna samtalar om för- och nackdelar med tidig identifiering så blir det mycket ett 

vägande för och emot. Merparten av informanter betonar dock vikten av tidiga insatser. Flera 
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personer menar att fördelarna med tidiga insatser är så stora att de kompenserar eventuella 

negativa följder. Samtliga informanter talar om både positiva och negativa sidor och menar att 

det är en svår balansgång. Flera framhåller att det till stor del beror på dem själva som lärare 

om det i slutänden blir mest positivt eller negativt; om läraren är ”proffsig” i sitt bemötande 

av barn och föräldrar, om läraren klarar av att vara saklig och konkret utan att värdera, om 

läraren har inställningen att alla har rätt att finnas och vara på sitt sätt.  En informant uttrycker 

att det farligaste är om vi behåller skygglapparna på och inte diskuterar och försöker göra 

något alls åt det vi faktiskt ser. 

 

Risktecken 
 

– när de inte alls kopplar, de flesta kopplar ju faktiskt ljudet till den här saken jag håller i handen 

och kan se det, men när man inte ser det alls, när man inte förstår sig på rimmen, när de inte ser 

nåt mönster, då tänker jag ju att det här är nog ett stort problem. 

 

…förmåga att associera, att kunna berätta kronologiskt och så vidare, det är ju inte en sak utan 

en helhet det här barnet visar fram. 

 

– det är nog ganska lika, men de som har kommit längst, som har knäckt koden, det är ju flickor, 

fast annars så ser jag ingen större skillnad. 

 

– det är ju det här med rim och ramsor som vi har jobbat väldigt mycket med…så märker man 

ändå att det är några som inte behärskar det, inte har förstått… 

 

Informanterna ger uttryck för att det är barnets förmågor som helhet som är det tydligaste 

risktecknet, d.v.s. barn som har svårigheter med många saker. Enskilda risktecken som nämns 

är litet ordförråd, svårighet att berätta, svårighet med instruktioner och svårigheter med 

fonologisk medvetenhet. En informant, som arbetar i ett mångkulturellt område, menar att 

föräldrars bakgrund och utbildning ibland kan ses som ett risktecken; om de är dåligt insatta i 

det svenska skolsystemet och inte förstår vad skolan arbetar med. Informanterna har relativt 

likartade uppfattningar om pojkar och flickor; de uppger att flickor mognar tidigare och därför 

ofta är duktigare på bokstäver och att läsa, men att de annars inte ser någon större skillnad 

mellan könen. De anser inte att pojkar löper större risk för svårigheter än flickor. I den sista 

utsagan menar informanten att det är ett risktecken när framsteg inte görs, trots mycket 

undervisning. 

 

6.3  Test/Kartläggning 

Detta tema behandlar lärarnas varierande uppfattningar av syftet med test/kartläggning samt 

hur dessa kan användas i arbetet. Detta är de delaspekter jag funnit i temat; hitta riskbarn, 
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lära känna barnet, planera undervisningen, utvärdera det egna arbetet, överlämna 

information samt delge föräldrar.  

 

Hitta riskbarn 

– jag kan inte se några nackdelar med det, nej, jag tycker att vad-sa-du-fröken-testet är bra, då 

får ju jag se i början av terminen var de här barnen ligger. 

 

…vi har läsutvecklingsscheman som vi fyller i kontinuerligt. 

 

Utsagorna ovan är exempel på uppfattningen att test/karläggning är bra för att urskilja vilka 

som är riskbarn, nämligen de som ”ligger lågt”.  Det är dock olika i vilken utsträckning test 

används i förskoleklass. En lärare gör enbart det test som kommunen ålägger alla att göra och 

rapportera in. Övriga sju lärare gör om samma test, eller något annat, även på vårterminen. 

(För exempel på test, se bilaga 3). Flera lärare poängterar dock att man inte får tillmäta test 

alltför stort värde och att de kan vara missvisande. På höstterminen i förskoleklass kan 

testresultatet bero på hur mycket stimulans barnet fått tidigare, i förskolan respektive hemma. 

Ett lågt testresultat behöver alltså inte betyda att barnet har några egentliga svårigheter. När 

undervisningen kommer igång gör dessa barn snabbt framsteg. Flera personer påtalar också 

vikten av att kontinuerligt iaktta barnen och notera vad de kan/inte kan, som ett komplement 

till testen. Några lärare använder också särskilda kartläggningsmaterial (se bilaga 3) för att 

följa barnens utveckling.    

 

Lära känna barnet 
 

– man får en väldigt god kontakt med barnet, jag använder den här lilla stunden med barnet 

också för att knyta kontakt. 

 
Citatet exemplifierar uppfattningen att test- eller kartläggningssituationen i sig kan vara 

positiv när det gäller att lära känna barnet och därigenom få värdefull information.  

 

 

Planera undervisningen 

  

 …ha möjlighet att gå vidare från den punkt där de står. 

  

 – vi försöker kolla vilka delar som de flesta har dåligt på och så jobbar vi mycket med det. 

  

…då brukar vi titta på vilken del är det som det är bra på och vad det inte är bra på, och så får 

man ju börja bygga på det som är bra och lägga in det andra… 
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Test ses här som ett verktyg för läraren genom att resultatet används för att planera 

undervisningen, både för gruppen och enskilda elever. Det är dock olika hur tolkning av 

resultatet sker. Medan någon talar om att det är totalpoängen som avgör talar en annan om 

vikten av att gå in i resultatet och titta på vilka delar som är svåra för olika elever.  

Den sista utsagan tar upp möjligheten att utgå från det som eleven redan klarar bra. Även 

kartläggningsmaterialen används på liknande sätt för att planera undervisningen. 

 

 

Utvärdera det egna arbetet 

 
 …för att kunna utvärdera vårt eget arbete. 

 

…det är väl för mig själv, för att jag tycker det är intressant att se om de har tagit till sig. 

 

…vi vill göra om det…för att se om det har hänt någonting.  

 

Här menar informanterna att test är till för att utvärdera det arbete som sker och de metoder 

som används. En informant menar att utan denna bekräftelse på att metod/arbetssätt ger 

resultat skulle hon inte orka fortsätta jobba med fonologisk träning år efter år. Här handlar test 

främst om att konstatera läget, att göra en avstämning i efterhand och se vad som hänt över 

tid. Testet fyller en funktion för lärarna som utvärderingsinstrument och ”kvitto” på kvaliteten 

av det arbete som bedrivits. 

 

Överlämna information 

  
– syftet med testet, det är ju för att se var man behöver sätta in resurser kanske redan i förskolan, 

att det är vissa områden i stan som har väldigt låga poäng, och dit hör ju inte vi. 

 

…för att visa läraren i 1:an. 

 

 – då kan jag skriva lite extra om de barnen så att man vet när de ska in i skolan. 

 

I den första utsagan är testet till för inrapportering, så att planering ska kunna ske på en högre 

organisatorisk nivå i kommunen. De andra citaten syftar på användning av test för att 

upptäcka svårigheter och ”larma” inför år 1, både till mottagande lärare och till rektor inför 

resursfördelning. 

 

Delge föräldrar 

  
…för att visa föräldrar vad vi jobbar med. 
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…fast jag försöker övertyga om att jag ser att det inte är någon oro så är det inte alltid föräldrar 

tar det, de vill ha konkreta bevis, och då tycker jag att det kan vara lugnande. 

 

– då visar jag det här staninevärdet och poängen och visar att så här ligger ditt barn, och är det så 

att barnet ligger under 5, lågt då så att säga, så pratar vi litegrann om hur de kan stimulera barnet 

hemma. 

 
Citaten exemplifierar olika uppfattningar där test fyller en funktion för föräldrar. Någon 

menar att test kan vara bra för att visa föräldrar att skolan kräver något av barnen; visa vad 

skolan arbetar med och vad barnen ska lära sig. En annan uppfattning är att oroliga föräldrar 

kan vara betjänta av att lugnas med ett testresultat som visar att deras barn ligger inom 

medelområdet. Det sista citatet står för uppfattningen att det är viktigt att föräldrar tidigt får 

veta om deras barn ”ligger lågt” för att de ska kunna hjälpa till att stimulera/åtgärda hemma. 

Flera lärare i min undersökning uppger dock att de inte visar testresultaten alls för föräldrar, 

eftersom de inte vill oroa eller/och anser att det är skolans sak att arbeta och åtgärda utifrån 

resultatet. 

 

6.4  Förutsättningar för förebyggande arbete 

Under detta tema beskrivs lärarnas uppfattningar av förutsättningar för att kunna bedriva 

förebyggande arbete i förskoleklass. Jag har funnit följande delaspekter; tid, lokaler, resurser, 

skolkultur/traditioner, kompetens, synsätt, engagemang, samarbete, diskussioner, språk, 

mognad och hemmiljö. Citaten under varje delaspekt utgör exempel på de varierande 

uppfattningar som framkommit. 

 

Tid 

– man skulle behöva ha möjligheten att sitta ned och reflektera, gör vi rätt?...tid att föra 

diskussioner färdigt. 

 

– egentligen skulle man behöva ha mer tid på dagen alltså, med barnen, för man känner ju att 

leken är ju också viktig, att de får sina lekpass… 

 

 …att hitta tider det är ju en planeringsfråga. 

 

Flera informanter uttrycker stor frustration över brist på tid för; egen planering, pedagogiska 

diskussioner, planering med kollegor och modersmålslärare, reflektion och sökande efter 

respektive framplockning av material. En lärare i ett mångkulturellt område påtalar att det tar 

mycket tid att boka och genomföra möten med tolk, vilket ibland kan leda till att kontakt med 

tolk och föräldrar inte tas trots att det vore önskvärt. Samma lärare berättar att tiden dessutom 
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ska räcka för att planera med sex olika modersmålslärare varje vecka, vilket är svårt att 

genomföra på ett tillfredsställande sätt. 

 

Någon talar om ”på-tröskeln-planering” p.g.a. att läraren måste gå direkt från förskoleklass till 

andra verksamheter som fritids och läxläsning och därför inte hinner med att sammanfatta 

dagen som gått eller planera inför morgondagen. Om planeringstid bara ligger en gång i 

veckan hinner mycket oförutsett att hända och det blir svårt att helt följa den ursprungliga 

planeringen. En annan uppfattning som kom fram handlade om barnens tid, att den skulle 

behöva utökas en stund varje dag för att bättre hinna med allt som känns viktigt. Den sista 

utsagan handlar om vikten av att prioritera och planera, så att den tid som finns till förfogande 

används så effektivt som möjligt. 

 

Lokaler 

 …lokaler, du har svårt att hitta smårum där du kan sitta med mindre grupper. 

 

På flera skolor verkar lokaler vara ett bekymmer. Lärarna menar att det ibland inte går att 

utnyttja den personal som finns, eftersom det saknas lokaler att vara i. 

 

Resurser 
…om jag går iväg med en liten grupp så lämnar jag en kollega hela tiden med en jättegrupp. 

 

– specialpedagog och speciallärare jobbar från 1:an, det skulle vara bra om de kom 

tidigare…som bollplank, de kanske har mer kunskaper specifikt vad man ska träna på…och ta 

fram material och så. 

 

– det gäller ju att använda resurserna rätt också. 

 

Det förekommer olika uppfattningar även när det gäller resurser; allt från att det finns för lite 

resurser till att befintliga resurser inte används på ett effektivt sätt. Några talar om behov av 

ytterligare en vuxen i gruppen för att kunna göra mindre grupper ibland och ge mer stöd åt 

barn som är i behov av det. Andra talar om resurser ”utifrån” som skulle behöva tillföras i 

större utsträckning för att arbeta med barnen eller stötta lärarna; talpedagog, 

modersmålslärare, specialpedagog och/eller speciallärare. 

 

Skolkultur/traditioner 

  
– vi är delaktiga, förskoleklass har ju verkligen kommit med i skolans arbete och man har 

förstått att förskoleklass faktiskt är ett jätteviktigt år. 

 

– det finns inte den atmosfären på den här skolan, inte någon tradition av att samarbeta. 
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– vi är ju hela tiden mitt emellan, vi tillhör ingenstans. 

 

I min undersökning förekommer två helt motsatta uppfattningar när det gäller frågan om 

huruvida förskoleklasslärare är delaktiga i skolans verksamhet. Den ena uppfattningen är att 

förskoleklass är en del av skolans verksamhet och att man numera räknas och tas på allvar. 

Den andra uppfattningen är att förskoleklass befinner sig ”mitt emellan” förskola och skola 

och inte riktigt räknas någonstans. De som har den senare uppfattningen menar att de sällan 

får vara med på pedagogiska diskussioner eller gemensamma planeringar och en del träffar 

aldrig övrig lärarpersonal på skolan. De menar att det finns en skolkultur där det är från 

årskurs 1 som räknas och där lärare har svårt att ta emot och utnyttja den kunskap som finns 

om barnen från förskoleklass. Någon menar att trots allt tal om hur viktig förskoleklass är, så 

får lärarna gång på gång bevis för att de inte räknas i praktiken. Det förefaller också som att 

det av tradition är vanligt med yrkesuppdelade arbetslag. 

 

Kompetens 
– det kommer ju hela tiden nya saker…och det är ju mycket för att bli inspirerad själv och det 

gör att man får en orsak att fundera och lyfta vad det är man håller på med…det får inte bara bli 

rutinmässigt. 

 

– det här att vi är på så olika nivå, det är svårt…att få med alla kollegor på tåget. 

 

– alla lärare skulle egentligen behöva vara specialpedagoger eller speciallärare, de här barnen 

finns ju i alla grupper och just det här att kunna se. 

 
Lärarna anser att personalens kompetens är en viktig förutsättning. De talar om att 

fortbildning måste ske kontinuerligt, eftersom det ständigt kommer ny forskning att förhålla 

sig till. Vidare talar de om att ”påfyllning” behövs för att ge ny inspiration och förhindra 

slentrian i arbetet. Olikheter i kompetens och erfarenhet ses som ett stort hinder i arbetet, då 

det leder till att man ”talar förbi varandra”. Någon menar att det är särskilt svårt att arbeta 

tillsammans med kollegor som inte vill ta del av fortbildning. En lärare menar att det skulle 

behövas mer kunskap inom läs- och skrivområdet för alla som arbetar i förskoleklass. Hon 

har själv genomgått fortbildning i grundläggande läs- och skrivinlärning på universitetet och 

menar att det borde vara självklart att alla som arbetar i förskoleklass har den utbildningen. En 

person, som vidareutbildat sig till specialpedagog, menar att alla förskoleklasslärare skulle 

behöva ha mer specialpedagogisk kompetens för att bättre se vilka behov som barnen har. 

 

Synsätt 
– det beror mycket på de som arbetar…hur man ser på barn, hur man ser på barns 

möjligheter…och där ser vi ju olika på det. 
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– vi har ju en grundsyn på att alla ska få finnas…men nu har det ju kommit in en ny i gruppen 

som inte har samma tänk och då blir det annorlunda. 

 

– ja, har du inte några höga förväntningar på dig så presterar du sämre, alltså det är ju så, alla 

människor presterar ju bättre om de har en förväntan på sig att klara av det, i lagom mått då så 

att säga, det får ju inte vara för höga förväntningar. 

 
Ovanstående citat handlar om att samförstånd och likartat synsätt på barn kan vara en stor 

möjlighet i det förebyggande arbetet. På samma sätt kan olikartade synsätt utgöra ett stort 

hinder, t.ex. när personalgruppen är oense inbördes eller vid personalbyte. Här framkommer 

även uppfattningen att en viktig förutsättning är att ha höga förväntningar på barnen, att tro 

dem om att kunna lära. 

 

Engagemang 

 

…hur man är som person, en del är inte så intresserade av sitt jobb och en del tycker att det är 

jättespännande. 

 

…att jobba med människor som verkligen vill det här…då tror jag att vi kan lyckas. 

 

Det som flera lärare uppfattar som största hindret respektive möjligheten, för att bedriva ett 

bra förebyggande arbete i förskoleklass, är kollegors grad av engagemang, vilket uttrycks i 

utsagorna ovan. 

 

Samarbete (förskoleklasser, år 1, förskola) 

  
– det är ju lite för att ge dem credit för det de har jobbat med och lite att tala om vad vi förväntar 

oss, det kanske inte är det de tror att vi förväntar oss.  

 

– rent generellt så är det väldigt svårt för lärare att gå till förskollärarna och fråga: ”hur jobbade 

ni med det här? vad såg ni?” 

  

Flera intervjupersoner i min undersökning menar att det borde förekomma mycket mer 

samarbete mellan lärare i förskoleklass och pedagoger i förskola och årskurs 1 för att utveckla 

det förebyggande arbetet. Det första citatet exemplifierar uppfattningen att ett klargörande av 

förväntningar mellan förskoleklass och förskola skulle kunna bidra till att utveckla det 

förebyggande arbetet i förskolan. Många uttalanden handlar om hur det borde vara, samtidigt 

som lärarna talar om att det i praktiken sker mycket lite av samarbete och att de ibland kan 

känna sig ensamma i sitt arbete. En av lärarna berättar att hon inte ens vet hur de arbetar i den 

andra förskoleklassen på skolan, eftersom de planerar arbetet var för sig. Ytterligare en 

uppfattning som framkommer är att lärare i årskurs 1 inte är intresserade av att ta tillvara 

kunskaper om barnen från förskoleklass.  
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Diskussioner 
 

– diskussionerna är viktiga, vi kommer ju ingen vart annars. 

 

– vi är fyra förskollärare, men jag är den som driver det här: ”Ska vi inte prata?”, ”Jo, det ska vi 

väl göra” liksom, det är ingen som…ja, säger man inget så rullar det på liksom. 

  

– vi får ju en rad frågor av våra rektorer som vi ska diskutera…mer övergripande frågor och 

ibland pratar vi om hur vi har det, men vi pratar aldrig om hur vi jobbar. 

 

Alla intervjupersoner verkar ense om att diskussioner är viktiga. Uppfattningen som 

framkommer i den första utsagan är att olika åsikter är att se som något positivt, eftersom det 

är när de diskuteras mot varandra som det händer något. Alla måste inte tycka lika från 

början. Det andra citatet kan tolkas som frustration över att diskussioner, som alla säger sig 

vilja ha, ändå har en tendens att ”rinna ut i sanden” om inte någon tar kommandot. Ytterligare 

en aspekt som framkommer är att rektor ofta styr innehållet i arbetslagets diskussioner, så att 

övergripande frågor dominerar på bekostnad av diskussioner som rör arbetet med barnen. 

 

Språk 
– det är ju svårt att utvecklas på samma sätt som om man gick i en vanlig svensk skola där fler 

har svenska som förstaspråk, dels det grammatiska och så ordföljden…de lär sig fel av varandra, 

det skulle behövas fler vuxna och fler svensktalande barn med svenska som förstaspråk. 

 

…de nyanlända, om man kommer till förskoleklass får man hoppa in direkt, det är också något 

som jag ser lite negativt på, de borde också få gå i förberedelseklass. 

 
Uppfattningen är att det är svårt att bedriva ett bra förebyggande arbete när språkliga 

förebilder (i svenska språket) saknas eller är få i mångkulturella områden. Likaså uppfattas 

det som ett hinder att nyanlända 6-åringar slussas direkt in i förskoleklass, ibland utan några 

förkunskaper alls i det svenska språket. 

 

Mognad 

…de är sent födda och lite barnsliga så, de är inte mottagliga helt enkelt för det här med Trulle 

och Bornholm riktigt… 

 

Utsagan kan tolkas som att omogna barn inte är mottagliga för träning i fonologisk 

medvetenhet. Läraren säger också att träningen behöver minskas eftersom barnen inte orkar. 

 

Hemmiljö 
– de kanske inte har en social hemmiljö där det finns böcker och skrivmaterial och allt det här, 

och inte får någon stimulans. 
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…vi har ju barn från olika kulturer, att inte jag som vuxen tar för givet att de har förkunskaper 

om viss litteratur hemifrån, för det slås jag av ibland, man tar för givet att alla vet vem Astrid 

Lindgren är och att de kan, men så är det inte. 

 

Informanterna talar också om barnens hemmiljö som ett hinder eller en möjlighet beroende på 

hur den ser ut. Enligt den andra utsagan är det viktigt att lärare är medvetna om att 

förkunskaper är olika hos barn och att man tar hänsyn till detta i sin undervisning. 

 

6.5  Sammanfattning av resultat 

Det finns såväl likheter som skillnader mellan de intervjuade lärarnas uppfattningar av vad 

som kan förebygga läs- och skrivsvårigheter i förskoleklass. Även uppfattningarna av hur 

arbetet bäst organiseras varierar, inte minst när det gäller frekvensen av fonologisk träning. 

Skillnaderna visar sig både genom lärarnas beskrivning av det praktiska arbetet och genom 

deras olika sätt att resonera kring barns olikheter. 

 

Lärarna i min undersökning har en relativt samstämmig uppfattning om att det går att 

förutsäga vilka barn som kommer att få svårigheter med läsinlärning, även om någon 

framhåller att det inte går att säga helt säkert. Vidare ser lärarna både för- och nackdelar med 

tidig identifiering. Flera av dem betonar dock att vinsterna med tidig upptäckt och tidigt stöd 

är så stora att de många gånger uppväger eventuella risker. 

 

Även uppfattningarna om test/kartläggning skiljer sig åt, både när det gäller vem de är till för 

och hur de ska användas. Vissa ser test som viktiga främst för läraren, som ett verktyg för att 

planera och utvärdera, eller för överlämning av information. Andra ser test som viktiga för 

föräldrar, för att lugna eller ge dem möjlighet att träna hemma. Vissa använder knappt test 

alls, medan andra gör om samma test igen eller fyller på med fler test. Kartläggning i andra 

former förekommer också, men även där i olika hög utsträckning. 

 

När lärarna talar om hinder och möjligheter för det förebyggande arbetet nämner de faktorer 

på såväl organisations- som personal- och individnivå. Vidare uppfattas ibland ett fenomen på 

helt skilda sätt av olika personer. Ett sådant exempel är resurser, där någon betonar bristen på 

resurser medan en annan person menar att det handlar om att använda befintliga resurser på 

ett effektivt sätt. Samtidigt som det förekommer motsatta uppfattningar är intervjupersonerna 

överraskande ense om andra delaspekter, t.ex. att kön inte spelar någon roll. 
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7. Diskussion 

Syftet med min studie är att undersöka förskoleklasslärares uppfattningar av förebyggande 

arbete i förskoleklass, med fokus på läs- och skrivsvårigheter. I detta avsnitt diskuterar jag 

mitt resultat i relation till forskning och teoretiska perspektiv. I avsikt att strukturera 

diskussionen utgår jag från frågeställningarnas ordning. Det innebär att jag först behandlar 

lärarnas uppfattningar av innehållet i förebyggande arbete för att därefter skriva om metod 

och organisering av arbetet. Sedan följer avsnitt om hinder och möjligheter samt om 

diagnosticering och identifiering av riskbarn. Jag avslutar med en sammanfattande diskussion 

som utmynnar i förslag till fortsatt forskning. 

 

7.1  Innehåll i förebyggande arbete 

Som framgår av resultatredovisningen är uppfattningarna av vad förebyggande arbete är 

mycket varierande. I enlighet med forskning talar lärare om vikten av att väcka intresse och 

motivation (Taube, 1988; Eriksen Hagtvet, 2004), stärka självkänsla och tilltro till förmåga 

(Swalander, 2009), visa skriftens funktion (Elbro, 2004; Liberg, 2007; Snow et al., 1998), 

utveckla det talade språket (Catts & Hogan, 2003; Scarborough, 1998) samt träna fonologisk 

medvetenhet (Lundberg et al.,1988; Elbro, 2004; Gillon, 2004). Några lärare tar upp 

skrivande som förebyggande arbete, att barnen skriver själva eller skriver av från tavlan eller 

en lapp. Enligt Eriksen Hagtvet (2004) är kopiering en meningslös, passiv aktivitet som t.o.m. 

kan vara negativ genom att öka barnets känsla av främlingskap inför skriftspråket. Däremot 

bekräftar forskning att ”ljudande skrivning” bör uppmuntras så snart barnen känner igen 

bokstäverna, eftersom sådant skrivande är ett sätt att förstå fonemprincipen (Lundberg, 2008; 

Snow et al., 1998; Ehri et al., 2001). I mitt resultat framkommer också uppfattningar som står 

i strid med forskning, t.ex. att träning av motorik och perception skulle gynna språk- och 

läsutveckling, vilket enligt t.ex. Elbro (2004) är en myt.  

 

För en del lärare är förebyggande arbete synonymt med enbart träning av språklig/fonologisk 

medvetenhet, vilken främst syftar till att förebygga avkodningssvårigheter (Scarborough, 

1998; Snowling, 2000; Gillon, 2004; Vellutino et al., 2004). Andra är medvetna om att 

läsprocessen består av både avkodning och förståelse (Hoover & Gough, 1990; Elbro, 2004) 

och betonar att arbetet också måste inrymma träning av att förstå ord och text/sammanhang. 

Enligt forskning sker vanligen insatser för att utveckla ordförrådet för sent, ofta inte förrän 
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läsförståelsesvårigheter visar sig i år 4 (Biemiller 2000; Stahl, 1999; Wolff, 2009). Ju tidigare 

strukturerade insatser sker, desto större chans har barnen med ett svagt ordförråd att komma 

ifatt sina kamrater (Wolff, 2009). En av de intervjuade lärarna berättar att hon använder olika 

läsförståelsemodeller i boksamtal med barnen. Barclay (2009) visar att högläsning kan 

användas just på detta vis, i syfte att öka ord- och läsförståelse. Det som krävs är att läraren 

ställer analytiska frågor till texten och modellerar sitt tänkande genom att ”tänka högt”. 

 

Flera lärare talar i mer generella ordalag om vikten av att stärka och utveckla det talade 

språket. Det verkar finnas en medvetenhet om att det talade språket är en viktig grund för läs- 

och skrivutveckling (Kamhi & Catts, 2005; Muter et al., 2004). En uppfattning som 

framkommer är att det mesta som sker i förskoleklass är språkutvecklande och att ”allt hör 

ihop”. Det kan finnas risk för att denna uppfattning leder till att medveten, fokuserad träning 

väljs bort till förmån för annat som upplevs som ”lika bra” eller mer intressant. 

 

Sammantaget tyder ovanstående redovisning på att lärare i förskoleklass har mycket 

varierande kunskaper inom läs- och skrivområdet. Därför varierar även kunskapen om hur läs- 

och skrivsvårigheter kan förebyggas eller lindras.  

 

7.2  Metod och organisering 

När jag frågar om metod och organisering av det förebyggande arbetet är det huvudsakligen 

träning i fonologisk medvetenhet som informanterna talar om. De flesta säger att träningen är 

mycket viktig, vilket tyder på kunskap om att fonologisk medvetenhet har ett kausalt samband 

med den första läsutvecklingen (Frost et al., 2005; Elbro, 2004). Däremot skiljer sig träningen 

åt i flera avseenden och stämmer bara delvis överens med vad forskning visar är effektivt. En 

förklaring till detta skulle återigen kunna vara lärares olika kunskap. Någon har gått en längre 

kurs och flera har deltagit i intern fortbildning om Bornholmsmodellen, medan andra helt 

saknar fortbildning inom området. Många använder Bornholmsmaterialet med hänvisning till 

att det är forskningsbaserat eller att det är det som ”ska” användas enligt någons direktiv. 

Myrberg (2007) menar dock att det inte räcker med att ”känna till den rätta läran”. Det krävs 

också djup kunskap hos utövaren om metoden ska leda till framgång.  En del lärare i min 

studie säger att de tar det bästa från olika material. Frågan är då hur de vet vad som är ”det 

bästa”? Går det att välja bort delar eller kasta om ordningen på övningar utan att effekten 

minskar? 
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I den studie som Bornholmsmaterialet grundar sig på genomgick barnen daglig träning  

(5 dagar/vecka) under 8 månader (Lundberg et al., 1988). Mina informanter uppger mycket 

olika mängd träning. Någon arbetar med fonologisk träning 1 gång/vecka, andra 2-3 gånger 

och någon varje dag. På en del håll sker arbetet dessutom bara under vårterminen eller under 

en del av denna. Enligt Lundberg och Strid (2009) spelar omfattningen stor roll. Barn som 

deltar i dagliga övningar har en avsevärt bättre utveckling än barn som bara övar någon gång i 

veckan. Lundberg och Strid menar att denna vetskap måste få pedagogiska konsekvenser. 

 

En annan punkt där forskning och praktik ibland verkar skilja sig åt är hur träningen går till. 

Forskare betonar informell, muntlig träning i form av språklekar (Ehri et al., 2001), vilket 

också är en del av den praktik jag får höra om. Samtidigt märker jag att det på vissa håll finns 

tendenser till att träningen blivit mer formaliserad och liknar ”vanligt skolarbete” med papper 

och penna. Efter en gemensam stund av genomgång arbetar barnen ofta individuellt med 

arbetsblad eller tränar sig i att skriva bokstäver. Studier pekar visserligen på att träningens 

effekt ökar om bokstäver plockas in (Ehri et al., 2001), men handlar då mer om att använda 

bokstäverna i samband med de muntliga övningarna än om skrivträning (Carrol et al., 2003; 

Byrne et al., 2000; Castles et al., 2009). Flera lärare i min undersökning uppger att varje 

träningspass är 30 – 40 minuter långt, vilket skulle kunna bero på att det även inrymmer 

formell träning. Detta kan jämföras med forskning som menar att optimal tidslängd vid varje 

tillfälle är 20 – 25 minuter (Ehri et al., 2001). 

 

Jag har i min undersökning funnit en uppfattning som riskerar att leda till mindre omfattande 

träning; uppfattningen att fonologiska övningar är för lätta för barnen i förskoleklass och 

därför passar bättre i förskolan. Uppfattningen har inte stöd i forskning, som tvärtom visar att 

det för många barn är komplicerat att upptäcka fonemen liksom att fler barn riskerar läs- och 

skrivsvårigheter om den formella läsinlärningen startar innan barnen uppnått grundläggande 

fonologisk medvetenhet (Lundberg, 2008). Dessutom visar forskning att träningen gynnar 

alla barn, alltså även ”de duktiga”, även om de största vinsterna görs av barnen med sämst 

prognos (Ehri et al., 2001).  

 

Jag tycker mig kunna urskilja ett tydligt mönster i relationen mellan grad av kunskap och hur 

lärarna väljer att genomföra förebyggande arbete i praktiken. De lärare som har mest kunskap 

om läs- och skrivutveckling och har tagit del av mycket fortbildning är också de som 
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uppehåller sig mycket kring dilemman och svårigheter i arbetet. Det finns helt klart en rad 

sådana dilemman. Ett dilemma är att vissa barn är i behov av betydligt mer träning i 

fonologisk medvetenhet än andra (Ehri et al., 2001). Kan dessa barns behov tillgodoses utan 

särskiljning? Forskning visar också att dessa barn kan behöva kvalitativt annorlunda träning 

(Hindson et al., 2005). I min studie framkommer att riskbarnen främst får mer träning av 

samma slag eller en långsammare progression. Enligt Ehri et al. (2001) kan dock för mycket 

träning leda till att barnen tappar intresse och motivation. Eftersom motivation och lust är 

viktiga för läsinlärning (Taube, 1988) gäller det som lärare att se upp och göra avvägningar i 

detta avseende. 

 

7.3  Hinder och möjligheter 

Intervjupersonerna talar mycket om brist på förutsättningar, framför allt organisatoriska som 

t.ex. tid, resurser och lokaler. Lärarna har dock olika synsätt, vilket innebär att olika personer 

ser samma förutsättning/förhållande som ett hinder respektive en möjlighet. Ett konkret 

exempel på detta fenomen är informanternas syn på tid. Några lärare betonar omöjligheten i 

uppdraget, att tid inte finns, medan andra istället talar om möjlighet att prioritera och fritt 

disponera tiden. De olika uppfattningarna kan tänkas få konsekvenser för det praktiska 

arbetet. Den som uppfattar att arbetet är omöjligt med tanke på förutsättningarna blir kanske 

mer benägen att ”ge upp” medan den som ser möjligheter kanske har lättare för att vara 

flexibel och söka efter alternativa lösningar. Enligt Larsson (1986) kan människor styras av 

sina oreflekterade uppfattningar, så att de inte ser eller utnyttjar de faktiska möjligheterna. 

Flera lärare säger att den största möjligheten i arbetet är om kunskap finns hos personalen, 

vilket stöds av forskning (Catts & Hogan, 2003; Scarborough, 1998). Mitt resultat visar dock 

att förskoleklasslärares kunskap inom läs- och skrivområdet är olika djup, vilket kan förklara 

den osäkerhet som några lärare ger uttryck för. De uttrycker en önskan om mer samarbete 

med speciallärare/specialpedagog som ”kanske vet mer precis vad barnen behöver”. Även 

Myrberg (2007) menar att djup kunskap är nödvändig, men talar också om att den behöver 

diskuteras för att få konsekvenser i undervisningen. I min studie framkommer att sådana 

diskussioner förs i långt mindre utsträckning än vad lärarna känner behov av. Ofta saknas 

någon ”ansvarig” som håller i samtalen, varför det är vanligt att diskussionerna uteblir eller att 

innehållet bara rör praktiska, akuta frågor. Olika synsätt diskuteras sällan, trots att lärare 

uppger att de medför svårigheter i samarbetet kring barnen. Lärarna anser också att det behövs 

mer samarbete mellan lärare i förskola, förskoleklass och år 1 än vad som är vanligt idag. De 
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säger sig vidare ha dålig kännedom om varandras arbete och tycker heller inte att kunskap om 

barnen tas tillvara i tillräcklig utsträckning.  

 

Informanterna tar även upp hinder på barnnivå. En svårighet, som nämns av en informant i ett 

mångkulturellt område, är att det saknas svensktalande barn (med svenska som förstaspråk) 

som språkliga förebilder. Jag har i detta arbeta valt att inte gå in på frågor som rör 

flerspråkighet, men konstaterar att komplexiteten i arbetet ökar ytterligare på de skolor som 

har flerspråkiga barn. Lärare som arbetar där måste ha kunskap även inom detta område, och 

låta denna vägas ihop med all annan kunskap inom språk-, läs- och skrivområdet när det 

förebyggande arbetet planeras och genomförs.  

 

Ett annat hinder som nämns är att barn har olika förkunskaper, som en följd av olika 

hemmiljö. Även sättet att kommunicera hemma och i skolan kan skilja sig mycket åt, vilket är 

särskilt vanligt i hem med lägre socioekonomisk status (Hart & Risley, 1995; Samuelsson & 

Lundberg, 2003; Snow et al., 1998). Om inte dessa skillnader tydliggörs och problematiseras 

är det vanligt att lärare och elever pratar förbi varandra, eftersom kommunikation alltid sker i 

en kontext som måste förstås (Säljö, 2000). Forskning visar dock att det finns goda 

möjligheter för skolan att kompensera för brister i hemmiljö, särskilt om åtgärder sätts in 

tidigt (Eriksen Hagtvet, 2004; Lundberg; 2008). En informant betonar vikten av att vara 

medveten om barns olika förkunskaper, t.ex. vid val av böcker och i samtal med barnen. En 

annan lärare berättar att de gör utflykter med barnen, för att ge dem omvärldskunskap och för 

att de själva ska få uppleva vad t.ex. en kyrkogård eller en staty är. Lärarna talar också om 

extra träning som en möjlighet, att ”trycka in lite extra för de som inte fått så mycket hemma”. 

 

7.4  Att förutsäga utveckling samt identifiera riskbarn 

De personer jag intervjuat har en överraskande samstämmig uppfattning om att det i hög grad 

går att förutsäga vilka barn som kommer att få svårigheter i sin läs- och skrivutveckling. Detta 

motsägs av studier som visar att det visserligen går att förutsäga med relativt stor säkerhet på 

gruppnivå, men att prognoser på individnivå är osäkra (Lyytinen et al., 2005; Myrberg, 2007). 

Ett par informanter säger dock att det finns viss osäkerhet och att det kan gå bättre än 

förväntat för en del riskbarn. Detta bekräftas av forskning, som visar att en del barn med 

risktecken kommer att få en oproblematisk läs- och skrivutveckling (Myrberg, 2007; Høien & 

Lundberg, 1999).  
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Min studie visar att det är vanligt att riskbarnen, ”de svagaste”, får extra träning i en egen 

grupp och att övriga barn får träning i större grupp och ibland även i mindre omfattning. En 

lärare uttrycker att ”man kan gå raskt fram med de andra”. När riskbarnen identifieras verkar 

det ske en automatisk identifiering av övriga barn som ”icke riskbarn”. Enligt Myrberg (2007) 

samt Høien och Lundberg (1999) är denna uppdelning problematisk, eftersom även några 

barn utan synliga risktecken kommer att få problem i sin läsutveckling. Det finns således en 

risk att ”missa” barn som är i lika stort behov av systematisk och frekvent träning som de 

identifierade riskbarnen. Ingen av informanterna tar upp denna problematik. På min direkta 

fråga svarar flera lärare att de inte ser någon risk att ”missa” barn.  

 

En annan aspekt är att uppdelningen kan verka stigmatiserande och dessutom hämmande om 

lärarens förväntningar på de svaga barnen sänks (Eriksen Hagtvet, 2004; Frost, 2002). Høien 

och Lundberg (1999) menar att lärare också måste fundera över negativa följder, t.ex. i form 

av sänkt självförtroende, för de barn som i onödan kategoriseras och behandlas som riskbarn. 

Några intervjupersoner nämner just att kategorisering och etiketter på barn kan leda till att de 

nedvärderar sig själva. De flesta betonar dock fördelarna med tidig identifiering och hävdar 

att tidiga insatser är effektiva, något som också får stöd av forskning (Myrberg, 2007; Kere & 

Finer, 2008; Samuelsson et al., 2007; 2008). Även om de intervjuade lärarna ger uttryck för 

både för- och nackdelar med tidig identifiering så menar flertalet att vinsterna är så stora att 

de uppväger eventuella negativa följder. 

 

När lärarna talar om risktecken beskriver flera att det är helheten som är det främsta tecknet, 

att barnet har svårigheter på en rad områden. Att riskbarn ofta har fler muntligt språkliga 

svagheter bekräftas av forskning (Catts et al., 1999). Barn som inte kan berätta 

sammanhängande är i riskzonen (Liberg, 2003), vilket också personer i min undersökning 

uppmärksammar. Även förenklingar av uttal liksom svårigheter med uppgiftsorientering är 

risktecken (Elbro et al., 1998; Elbro, 1998; Lundberg, 2010), vilket dock ingen av 

informanterna tar upp. En informant säger: ”Det är ju inte så att nån som är briljant och klarar 

sig själv alldeles utmärkt sen har problem i sin språkutveckling”. Denna uppfattning är dock 

bedräglig, eftersom svårigheter på det fonologiska området kan vara helt avgränsade och inte 

behöver omfatta andra delar av språkförmåga eller kognitiv kapacitet (Lundberg, 2010).  
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Ingen av intervjupersonerna uppfattar heller kön som en riskfaktor, vilket är något 

förvånande, eftersom det är klarlagt att fler pojkar än flickor får skriftspråkliga svårigheter 

(Taube, 2009; Molloy, 2007; Eriksen Hagtvet, 2004). Lärarna säger att de inte upplever någon 

skillnad mellan pojkar och flickor, förutom att pojkar är mer omogna. Några lärare påpekar 

dock att de allra duktigaste, med avseende på läsning, oftast är flickor. Lundberg och Strid 

(2009) menar att lärare bör fundera över om skillnaden mellan pojkar och flickor ska få 

pedagogiska konsekvenser. Eriksen Hagtvet (2004) säger att pedagoger måste ta större hänsyn 

till pojkars intressen och föra in skriftspråket i deras värld. Denna aspekt framkommer hos en 

av informanterna som har tankar om att föra in mer skrift i pojkars lek, t.ex. genom att skriva 

små skyltar till legoutställningen.  

 

I intervjuerna nämns inte heller arv eller föräldrar med läs- och skrivsvårigheter som 

riskfaktorer, trots att forskning påvisar risker genom både genetiskt och socialt arv (Borstrøm 

& Elbro, 1997; Byrne et al., 2007; Harlaar et al., 2005; Samuelsson et al., 2007; 2008). 

Däremot säger en person i min undersökning att det är ett risktecken när barn inte utvecklar 

sin fonologiska medvetenhet, trots mycket träning och undervisning. Denna uppfattning 

styrks av Olson (2006) som visar att den starkaste enskilda förutsägande faktorn för läs- och 

skrivförmåga i år 1 är hur mycket träning som behövs i förskoleklass för att uppnå 

grundläggande fonologisk medvetenhet. 

 

7.5 Diagnosticering av språkliga förmågor 

Förskoleklasslärarnas uppfattningar av diagnosticering och test skiljer sig åt, vilket också 

avspeglas i praktiken. En lärare genomför endast det test som kommunen ålägger alla att göra, 

för inrapportering. Andra använder test för att kunna särskilja barn som behöver extra träning 

eller för att ”se vilka barn som ska gå till specialläraren i år 1”. Dessa sätt att använda 

testresultaten utgår från ett kategoriskt synsätt genom att de fokuserar individers svårigheter 

och också leder till lösningar för individer (Persson, 2007). Detta visar på den starka tradition 

som finns inom skolan, att specialundervisning ses som lösningen på elevers svårigheter 

(Haug, 1998).  

 

Några lärare utgår istället från ett relationellt tänkande och använder testresultat för att planera 

undervisning och anpassa den efter barnens olika kunskaper, behov och förutsättningar 

(Persson, 2007). Jag har funnit exempel på att undervisningen anpassas för gruppen, men 
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även på individnivå inom gruppen genom att svårighetsgrad anpassas efter varje enskild elev 

som ska besvara en fråga eller utföra något. En lärare påtalar särskilt vikten av att gå in i 

testresultatet och analysera delarna, för att få värdefull information om barnets svaga och 

starka sidor. Någon säger att det är viktigt att utgå från det som barnet kan och förstärka det, 

för att sedan ta sig an det som är svårt. En annan lärare tittar på vad de flesta har problem med 

och inriktar undervisningen på detta område. På en del håll används testresultaten även 

dynamiskt i enlighet med forskning (Lyon, 2005), för att visa i vilken mån elever lärt sig och 

för att utvärdera insatser (Marton et al., 1999; Byrne et al., 2000; Myrberg, 2007). Att barn 

inte svarar på undervisningen kan bero på neurologiska och kognitiva svårigheter, men det 

kan också bero på undervisningen eller läraren (Lundberg, 2010), varför det är viktigt att 

reflektera kring alla tänkbara orsaker. 

 

Både lärare och forskare talar om att testresultat kan vara missvisande (Myrberg, 2007). Flera 

lärare talar därför om vikten av att undersöka barnens språkliga förmågor på olika sätt, t.ex. 

med hjälp av kartläggningsmaterial. Några lärare berättar att de använder även testsituationen 

för att kartlägga t.ex. barnets motivation och förmåga till uppmärksamhet. Bjar (2009) samt 

Lundberg och Herrlin (2005) talar om att inta ett diagnostiskt förhållningssätt. De menar att 

det är den bästa utgångspunkten för pedagogiska insatser.  

 

Några lärare ser testresultaten som arbetsredskap för pedagogerna, medan andra lärare menar 

att föräldrar har rätt att få information om barnens resultat. En informant anser även att 

föräldrar bör ges möjlighet att hjälpa till hemma. En fråga är dock i vilken mån föräldrar får 

hjälp med vad denna stimulans ska innehålla och hur den ska gå till? Finns det risk för att 

oroliga föräldrar, utan djup kunskap om läs- och skrivutveckling, tränar på ”fel” sätt så att 

barnet i sämsta fall får en negativ inställning till läsning och bokstäver? Om så sker skulle en 

god intention riskera att i förlängningen bli negativ, eftersom lust och motivation spelar så 

stor roll för läs- och skrivutveckling (Taube, 1988; Swalander, 2009).  

 

7.6  Sammanfattande diskussion 

I inledningen frågade jag mig hur förebyggande arbete går till i praktiken samt vilken 

medvetenhet och kunskap förskoleklasslärare har inom området. Min studie visar att det finns 

stora skillnader i det förebyggande arbetet mellan skolor, och ibland även inom en och samma 
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skola. Det går heller inte att ta för givet att alla lärare har samma kunskap inom läs- och 

skrivområdet, eller att undervisning alltid sker i överensstämmelse med vad forskning visar.  

 

Den här studien har skett mot bakgrund av ett sociokulturellt perspektiv, enligt vilket lärande 

sker i social interaktion via språket (Säljö, 2000). En bärande tanke inom teorin är att 

undersöka barnets erfarenheter och kunskaper för att anpassa undervisningen så att den ligger 

inom barnets proximala utvecklingszon (Vygotsky, 1978). Detta sätt att tänka stämmer väl 

överens med det relationella synsättet, som också betonar differentiering av undervisningen så 

att den ska passa alla (Persson, 2007). Även läroplanen (Lpo 94) skriver om att anpassa miljö 

och undervisning efter barnens olika behov och förutsättningar. Av det lärarna berättar förstår 

jag att deras intention är just att finna varje barns nivå och utgå därifrån. Ändå verkar det 

finnas ett glapp mellan intention och det som verkligen sker. Det praktiska arbete lärarna 

beskriver verkar i mycket liten utsträckning handla om att utveckla undervisningsmiljön för 

alla. Istället sker den ordinarie verksamheten på ett sådant sätt att särskiljning av ”barn som 

har svårt att hänga med” många gånger blir en nödvändighet. Fokus ligger i hög utsträckning 

på att finna ”svaga barn” och att träna med dem i en särskild grupp. Verksamheten sker 

därmed mer i enlighet med det kategoriska perspektivet, där svårigheterna förläggs till 

individen och där särskiljning och träning ska råda bot på problemen (Persson, 2007). 

Forskning av Haug (1998) visar att praktiken på detta sätt fortsätter enligt gamla mönster; att 

gamla idéer om segregering och kompensatoriska åtgärder fortsätter att påverka 

undervisningen, trots intentioner om inkludering och en skola för alla. 

 

En förklaring till varför praktiken ser ut som den gör kan vara lärares övertro på att det går att 

finna riskbarnen liksom att viss kunskap inom området saknas. Intervjupersonerna känner till 

att tidiga insatser har effekt (Myrberg, 2007; Kere & Finer, 2008), men verkar delvis sakna 

kunskap om risken för feldiagnosticering (Lyytinen et al., 2005; Myrberg, 2007; Høien & 

Lundberg, 1999) liksom risken för negativa följder i form av stigmatisering och sänkt 

självförtroende (Eriksen Hagtvet, 2004; Frost, 2002). De lärare som ändå reflekterar kring 

negativa följder av tidig identifiering menar att fördelarna är så stora att de uppväger 

eventuella nackdelar. Frågan är dock i vilken mån det egentligen går att avgöra om för- eller 

nackdelarna överväger för den enskilde eleven. 
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Trots att det kategoriska synsättet tydligt dominerar, så finns det exempel där det relationella 

perspektivet och sociokulturell teori har fått genomslag i praktiken. En lärare nivågrupperar 

aldrig, eftersom hon menar att de duktiga barnen behövs som ”draghjälp” och förebilder. Hon 

hänvisar till den proximala utvecklingszonen (Vygotsky, 1978; Säljö, 2000) och att barn kan 

lära genom att lyssna på och föra dialog med mer kunniga kamrater. Vidare menar hon att det 

händer så mycket i klassrummet hela tiden, att barn förlorar sammanhanget om de plockas ut, 

vilket kan leda till att det som sker i skolan ter sig än mer svårt och obegripligt. Detta stöds av 

Säljö (2000), som betonar att allt lärande sker i en social kontext som måste förstås. En annan 

lärare menar att träningen måste anpassas efter den aktuella barngruppen. Om det finns många 

omogna barn, som har svårt att sitta still, måste övningsstunderna kortas så att barnen orkar 

och inte tappar intresset. Några lärare berättar om hur de försöker att anpassa 

svårighetsgraden i frågor/uppgifter till varje barn, för att alla ska ha en chans att lyckas. Vid 

t.ex. boksamtal får någon frågor på ordnivå, där kamrater kan bidra med förklaringar, medan 

andra ges möjlighet att svara på mer analyserande frågor. Vissa lärare använder konkret 

material, t.ex. bilder, vilket kan stödja lärandet enligt sociokulturell teori (Säljö, 2000). Enligt 

Säljö sker lärande genom kommunikation och interaktion, vilket också ett par lärare betonar. 

De försöker stimulera barnen till mer kommunikation med varandra, t.ex. genom att barnen 

berättar för varandra i mindre grupper istället för i helklass. 

 

Även dilemmaperspektivet (Nilholm, 2007) framträder i någon mån, framför allt när lärarna 

diskuterar nivågruppering. Ett par lärare för långa resonemang om fördelar å ena sidan och 

nackdelar å andra sidan. På något håll sker ömsom nivågruppering och ömsom annan 

gruppering, för att undvika att barn ska känna sig utpekade. Dilemmaperspektivet handlar ju 

om olösliga dilemman och vikten av att ständigt göra avvägningar och fatta olika beslut 

beroende på situation (Nilholm, 2007). I praktiken verkar dock sådana avvägningar inte ske så 

ofta och diskussioner verkar sällan gå på djupet. De blir mer övergripande och leder därför 

ofta till samma val, t.ex. att alltid nivågruppera.  

 

Vad krävs då för att det förebyggande arbetet ska fortsätta att utvecklas och ske mer i enlighet 

med forskning och ett relationellt perspektiv? Persson (2007) menar att diskussioner måste 

föras om organisatoriska förändringar och långsiktigt utvecklingsarbete, istället för att enbart 

inriktas på akuta lösningar här och nu. En grundförutsättning är då enligt Myrberg (2007) att 

lärare har samma forskningsbaserade kunskap, så att diskussioner kan föras utifrån en 
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gemensam bas. Vidare måste olika uppfattningar och synsätt på barn och svårigheter 

synliggöras och diskuteras, om de inte ska fortsätta att omedvetet styra det som sker i 

verksamheten (Larsson, 1986). Om det förebyggande arbetet ska förändras och bli mer 

inkluderande krävs att lärare byter fokus, från att ensidigt fokusera barns brister till att också 

försöka finna undervisningens brister (Persson, 2007; Haug, 1998). En fråga att diskutera är 

hur verksamheten i förskoleklass kan förändras så att alla barn är delaktiga i den ordinarie 

undervisningen och samtidigt ges så goda individuella förutsättningar som möjligt för läs- och 

skrivutveckling. Andra frågor är hur testresultat och diagnosticering kan få fler konsekvenser 

på gruppnivå liksom hur barn kan mötas och stimuleras även utanför gemensamma samlingar 

eller särskilda träningspass för vissa barn. Vidare behöver olösliga dilemman diskuteras 

(Nilholm, 2007) i långt större utsträckning än vad som är vanligt idag. Många gånger är 

situationer komplexa och avvägningar behöver göras i en rad avseenden. Om flera diskuterar 

tillsammans ökar möjligheterna för mer genomtänkta och medvetna val i dessa situationer. 

 

Avsnittet om tidigare forskning visar på komplexiteten när det gäller att förebygga läs- och 

skrivsvårigheter. Det gäller att tidigt stimulera viktiga komponenter som är olika för 

avkodning och läsförståelse (Hoover & Gough, 1990; Elbro, 2004; Lundberg, 2010). Min 

studie visar att en del lärare ensidigt fokuserar någon del av arbetet, liksom att det finns 

möjligheter som få lärare verkar utnyttja till fullo. En sådan möjlighet är att vara uppmärksam 

på och utnyttja de projekt som barnet själv tar initiativ till i vardagen (Eriksen Hagtvet, 2004). 

Det skulle t.ex. kunna handla om att hjälpa barn att skriva genom att stava som det låter, 

vilket är ett bra sätt att bli uppmärksam på fonemen (Ehri et al., 2001; Lundberg, 2008). 

Många lärare i min studie skiljer mellan barn som kan skriva respektive inte kan. De som 

”inte kan” får ofta skriva av det som en vuxen skrivit. Enligt Säljö (2000) är detta ett sätt att 

lyfta bort svårigheterna, vilket medför att barnet förlorar den kognitiva kontrollen och därmed 

möjligheten till ökad förståelse och utveckling. Om läraren istället använder arbetsformer där 

det är tillåtet att samarbeta och ”låna kognitiv kompetens”, från kunnigare kamrater eller en 

vuxen, kan barnet behålla kontrollen och dessutom prestera över sin egen förmåga (Säljö, 

2000; Vygotsky, 1978; Eriksen Hagtvet, 2004). På så vis kan klyftan mellan de duktiga och 

de som inte kan överbryggas, samtidigt som stödet kan minskas efterhand som det inte längre 

behövs. Utvecklingen tillåts att ske dynamiskt i de sociala situationer där barnet är (Bjar, 

2009; Eriksen Hagtvet, 2004; Säljö, 2000). Genom att barnet får uppleva att det kan ökar 

också självförtroende och motivation (Taube, 1988), vilket ytterligare driver utvecklingen 
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framåt. Med detta synsätt finns inte längre någon skarp skiljelinje mellan de som kan och de 

som inte kan. Vygotsky (1978) menar att det barnet idag klarar med stöd av någon annan 

kommer det imorgon att klara av på egen hand. Exemplet ovan visar hur skrivande kan ske 

mer utifrån ett sociokulturellt och relationellt tänkande, samtidigt som det sker mer i enlighet 

med forskning. 

 

Ett annat exempel där det förefaller finnas en outnyttjad potential är att utnyttja högläsning 

och samtal på ett mer medvetet sätt, för att utveckla såväl ord- och begreppsförståelse som 

tänkande (Barclay, 2009; Wolff, 2009). Bara någon lärare talar om att diskutera lästa böcker 

utifrån olika läsförståelsemodeller. Studier visar stor skillnad på effekterna av högläsning 

beroende på om texten bara läses upp, eller om den också diskuteras på ett medvetet sätt. 

Lärare måste då övergå från kontrollerande frågor till mer analytiska frågor och behöver 

också modellera sitt tänkande genom att ”tänka högt” (Barclay, 2009; Wolff, 2009; Lundberg, 

2010).  

 

I de båda exemplen ovan tillåts barns språkutveckling ske i ett socialt och kommunikativt 

sammanhang, vilket forskning förespråkar (Lundberg, 2010). Enligt Liberg (1998) är det 

viktigt att på detta sätt lyfta fram skriftspråkets kommunikativa funktion, så att inte 

förebyggande arbete ensidigt handlar om övning av enskilda moment i fonologisk 

medvetenhet. Enligt forskning har medvetenhet om skriftens funktion en positiv inverkan på 

senare läs- och skrivutveckling (Snow et al., 1998). 

 

Jag skrev tidigare om vikten av fler pedagogiska diskussioner för att kunna vidareutveckla 

undervisning och miljö. Lärande genom kommunikativt samspel, enligt sociokulturell teori 

(Säljö, 2000), kan appliceras även på de vuxna i skolan. I dialog och reflektion kan lärare lära 

av varandra. När flera tänker tillsammans ökar chanserna att hitta alternativa lösningar, att 

fokusera mer på möjligheter och mindre på hinder. Det är när diskussionerna uteblir som 

arbetet riskerar att bli slentrianmässigt och utan medveten eftertanke. En svårighet som flera 

lärare nämner i detta sammanhang är att diskussioner ofta uteblir för att tid eller samtalsledare 

saknas. Här skulle specialläraren kunna fylla en viktig funktion, genom att skapa mötesplatser 

och se till att nödvändiga diskussioner blir av. Specialläraren kan dessutom leda samtalen och 

vara det ”bollplank” som flera lärare efterfrågar, men också vara en länk mellan ny forskning 

och praktisk daglig verksamhet. En fördel med att specialläraren håller sig uppdaterad och för 
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ut aktuell forskning kontinuerligt, t.ex. vid arbetslagsträffar och pedagogiska konferenser, är 

att samma kunskap når all personal och ingår som en naturlig del av arbetet. Det skulle delvis 

lösa problemet med att vissa lärare inte orkar eller är intresserade av att själva ta initiativ till 

fortbildning, vilket några lärare talar om som ett hinder i arbetet. Specialläraren skulle också 

kunna ha en viktig funktion gentemot rektor, genom att t.ex. påtala behov av organisatoriska 

förändringar. Organisatoriska förutsättningar måste ses över, så att möjlighet finns att mötas 

för diskussioner och att kunna utföra arbetet på ett adekvat sätt. 

 

Sammanfattningsvis krävs nedanstående för att vidareutveckla arbetet med att förebygga läs- 

och skrivsvårigheter i förskoleklass: 

 Fler pedagogiska diskussioner om uppfattningar, synsätt och forskning. 

 Organisatoriska förändringar och långsiktigt utvecklingsarbete. 

 Gemensam kunskapsbas hos alla lärare samt fortlöpande uppdatering om ny forskning. 

 Fokus på komplexiteten. Samtidig fokusering på träning av enskilda förmågor, t.ex. 

fonologisk medvetenhet, och skriftens kommunikativa funktion. Samtidig stimulering 

av olika förutsättningar som är viktiga för avkodning respektive förståelse. Samtidig 

utveckling av undervisning/miljö och barns förmågor/färdigheter. 

 

7.7 Fortsatt forskning 

Jag har tidigare diskuterat metod, och bl.a. nämnt att min undersökning är för liten för att göra 

anspråk på att täcka in alla uppfattningar om förebyggande verksamhet. En annan svaghet i 

min undersökning är att jag endast använt en metod, kvalitativ intervju, för datainsamling. 

Därför har det ibland varit svårt att avgöra vad som är lärares teoretiska resonemang och vad 

som faktiskt realiseras i vardagen. Jag tror att resultatet hade kunna fördjupas ytterligare om 

jag använt mig av kompletterande metoder, t.ex. deltagande observation. Då hade det varit 

möjligt att också studera hur kommunikation och samspel går till i praktiken. Detta skulle 

kunna vara ett förslag till fortsatt forskning inom området. Likaså vore det önskvärt med 

studier som visar hur de barn som svarar dåligt på undervisning i fonologisk medvetenhet kan 

stimuleras på bästa sätt. Vidare skulle aktionsforskning, där lärare är involverade och arbetar 

tillsammans med forskare, kunna besvara en rad viktiga frågor inom området. Här ges  

exempel på sådana frågor; Vad innebär den kvalitativt annorlunda undervisning som vissa 

barn behöver? Hur kan barn med svårigheter inom ett eller flera områden stimuleras och 
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mötas under hela dagen istället för enbart vid särskilda träningstillfällen? Hur kan 

interaktionen mellan barn och vuxna samt mellan barn utnyttjas på ett bättre sätt? På vilka sätt 

kan barns olika kunskaper och erfarenheter rent praktiskt tas tillvara istället för att ses som 

problem?
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Hej! 

Jag heter Ulrika Niklasson och är verksam som speciallärare inom kommunen samtidigt som 

jag läser sista året på speciallärarprogrammet vid Linköpings universitet. I vår ska jag skriva 

mitt examensarbete som kommer att handla om förebyggande arbete i förskoleklass, när det 

gäller att förebygga senare läs- och skrivsvårigheter. Syftet med arbetet är att undersöka hur 

förebyggande arbete idag bedrivs på skolor, t.ex. träning i fonologisk medvetenhet, liksom 

hur lärare ser på möjligheter/ hinder vad gäller detta arbete och screening i förskoleklass. 

Därför skulle jag vilja komma i kontakt med dig lärare i förskoleklass som är villig att delta i 

en intervju/ett samtal kring dessa frågor. Jag söker 10 lärare med olika lång erfarenhet av 

yrket. 

 

Intervjun kommer att genomföras på din skola i januari/februari och tar ca 45 minuter. 

Samtliga som deltar i studien kommer i enlighet med Vetenskapsrådets etiska regler att 

avidentifieras, så att det inte går att se vem som har svarat på frågorna. Det kommer inte heller 

att framgå vilka skolor som deltagit. Att delta i studien är naturligtvis frivilligt och man har 

rätt att avbryta sitt deltagande om så önskas. Mina resultat kommer endast att användas i mitt 

examensarbete, vilket kommer att tillhandahållas deltagarna när det är färdigt. 

Om du är intresserad av att delta i studien får du gärna höra av dig till mig snarast. Annars 

kommer jag att ta personlig kontakt via telefon och mejl tills jag funnit det antal lärare som 

jag behöver. Det är av stort värde för mig att få ta del av just dina erfarenheter och tankar. 

Om du har frågor får du gärna kontakta mig eller min handledare. 

 

Hälsningar Ulrika Niklasson 

 

Ulrika Niklasson 

mobil: XXXXXXXXXX 

 

Handledare: Kristina Hellberg 

Institutionen för beteendevetenskap och lärande 

tfn: XXXXXXXXX 

mobil: XXXXXXXXXX
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Intervjuguide 

Att förebygga läs- och skrivsvårigheter i förskoleklass 
 

 

Bakgrundsinformation 

Kön, födelseår, utbildning/examen, antal år i yrket/F-klass 

 

 

Vilka barn riskerar att i ett senare skede utveckla läs- och skrivsvårigheter? 

Tidiga tecken? Bakgrund? Förmågenivå? Går det att förutsäga? Vad kan i så fall förutsäga? 

 

 

Hur hittar/identifierar ni riskbarnen? 

Upptäcks riskbarn? Lätt eller svårt att finna dem? I vardagen? Tester/screening? ”Vad sa du 

fröken?” 

För- och nackdelar med screening? Varför används tester? Nytta för vem? Hur används 

tester/testresultat? Presenteras för föräldrar? Utvärdering? Omtest? När/vilka elever?  

 

 

Vad är förebyggande arbete, när det gäller att förebygga senare läs- och 

skrivsvårigheter? 

Innehåll? Fonologisk träning/annat? 

Metod, material?  

 

 

Vad görs med hela gruppen respektive riskbarnen och hur går arbetet till? 

Organisering. Vem utför? Nivågruppering? Varför/varför inte? 

Gruppstorlek? Individualisering? Informellt/formellt? 

Särskilt viktiga aspekter? Progression? Hur viktigt i jämförelse med annat?  

Hinder/möjligheter?  

 

 

Vilka möjligheter till fortbildning och stöd har du när det gäller detta arbete? 

Policy på skolan? Fortbildning? Vad/när? Erbjudits eller på eget initiativ? Hur uppdatering 

om ny forskning? Fortlöpande stöd i arbetet? Samarbete – arbetslag? Pedagogiska 

diskussioner? Samarbete mellan klasser? Hur sker planering? Stöd av 

specialpedagog/speciallärare? Möjligheter/hinder vad avser fortbildning? 
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Exempel på material och test  

 

 

Material som används av informanterna för träning av språklig/fonologisk 

medvetenhet: 

 

Språklekar efter Bornholmsmodellen  Ingrid Häggström, Ingvar Lundberg 

    Ing-Read AB 

 

Språklust i förkola och förskoleklass  Carin Rydja 

    Bonniers förlag 

 

Ljudlekar för förskolan och lågstadiet Mette Thilén, Annika Åkerblom & 

Kristina Thilén 

    Serholt läromedel 

 

Trulle och språkstegen   Anne-Marie Bryntse & Anita Palmkvist 

    Gleerups förlag 

 

Språklig medvetenhet i praktik och teori  Marianne Dahlgren, Birgitta Melander 

 

 

 

 

Test och kartläggningsmaterial som informanterna nämner: 

 

Vad sa du fröken?  Anita Alstam Malcus &  

Margareta Fritzell 

    Umeå specialpedagogiska institut 

 

(Testet ”Vad sa du fröken?” genomförs i september med alla elever i förskoleklass i den 

kommun där studien är genomförd.) 

 

God läsutveckling   Ingvar Lundberg & Katarina Herrlin 

    Natur & Kultur 

 

Nya språket lyfter   Skolverket 

 

Hur låter orden Ing-Read AB (testet ingår i 

Bornholmsmaterialet) 

 

 

  


