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Syftet med uppsatsen var att få fördjupad förståelse av lärares arbete med tidiga insatser för 

att främja god läsutveckling. Det undersökte vi genom en kvalitativ intervjustudie. Vi ville 

undersöka lärares arbete med tidiga insatser för att möta elever som riskerar svårigheter i 

läsutvecklingen. Frågeställningarna handlar om hur lärare som verkar i årskurs 1-3 beskriver 

att de arbetar med tidiga insatser utifrån den information de har om elevers kunskaper inom 

fonologisk medvetenhet i förskoleklass samt hur de upplever resultatet av dessa insatser. Som 

datainsamlingsmetod valde vi att använda halvstrukturerade livsvärldsintervjuer och vi 

intervjuade förstelärare och speciallärare/specialpedagoger. Vi samlade in data från 18 lärare i 

16 intervjuer och då vi skriver lärare i detta arbete menar vi de som ingått i undersökningen 

och inte lärare generellt. Resultatet visade att lärarna genomför insatser på olika nivåer; inom 

organisationen, på undervisningsnivå och individuellt. Insatser i form av samarbete, tydlighet, 

god lärarkompetens, en organisation som utgår från eleverna samt undervisning där metoder 

anpassas efter behov, beskrev lärare att de arbetade med och dessa insatser upplevdes ge gott 

resultat för läsutvecklingen. Lärare upplevde att dessa insatser stödjer ett förebyggande 

arbetssätt där elevernas behov möts och att eleverna får lyckas. Dessa faktorer lyfts även fram 

av forskning som betydelsefullt för god undervisning. Lärares beskrivningar visar att träning 

inom fonologi samt kopplingen mellan fonem och grafem ger goda resultat på 

avkodningsförmågan, vilket även det går i linje med forskning.   

 

Nyckelord: fonologisk medvetenhet, läsinlärning, läs- och skrivsvårigheter, läsutveckling, tidiga insatser 
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Bakgrund 

Inledning 

I dagens informationsrika samhälle ställs höga krav på god läsförmåga. Man riskerar att inte 

kunna delta fullt ut i samhället om läsfärdigheten brister. Vi tar i den här uppsatsen upp hur 

man i den första läsinlärningen kan arbeta för att främja möjligheten till att alla elever 

utvecklar en god läsförmåga.  

Under våra knappt 20 år som lärare i de lägre skolåldrarna och med erfarenhet av att arbeta 

med elevers läsning i specialundervisning har vi sett många elever som hinner misslyckas i 

sin läsning innan de får adekvata insatser. Svårigheter i läsning kan påverka elevernas 

självförtroende negativt och lässvårigheter kan även påverka möjligheten att prestera efter 

bästa förmåga i andra skolämnen. Vi har sett att många elever som halkat efter i 

läsinlärningsprocessen undviker att lästräna och läsutvecklingen kan då bli ännu mer 

hämmad. Det har lett till att vi fått intresse av att arbeta med förebyggande insatser gällande 

läsning. Tjernberg (2013) menar att läraren är en viktig faktor för att eleverna ska lyckas i sitt 

skolarbete och att lärarnas teoretiska kunskaper behöver ligga till grund för deras praktik. Det 

medför att lärarna behöver ha goda kunskaper i hur man på ett bra sätt kan arbeta med 

läsinlärning. Denna vetskap har gjort att vi är intresserade av att få mer kunskap kring detta 

område. Bruce (personlig kommunikation, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Konferens 

Grav språkstörning, 15/9-15) framhåller vikten av att arbeta proaktivt i läsinlärningen och att 

inte vänta med insatser för elever som riskerar misslyckanden. Även Tjernberg (2013) 

poängterar att det är av stor vikt att tidiga insatser i läsinlärningsprocessen sker för att minska 

risken för misslyckanden. Hon menar att det kan göras genom tidig kartläggning och att man 

noga följer elevens utveckling. Vi vill i den här uppsatsen få fördjupad förståelse kring hur 

man kan arbeta med de elever som man tidigt upptäckt visat indikationer på att det kan uppstå 

svårigheter inom läsutvecklingen.  

Förankring i styrdokumenten 

I läroplanen (Skolverket, 2011) står det att skolan ska se till att alla elever på ett rikt och 

nyanserat sätt kan använda språket. All personal ska upptäcka och ge stöd till elever i behov 

av särskilt stöd och ta varje elevs behov, förutsättningar, tänkande och erfarenhet i beaktande. 

Det är alla lärares ansvar att ge särskilt stöd till elever som visar hinder i utvecklingen.  
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I skolverkets allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 

åtgärdsprogram (Skolverket, 2014a) poängteras att man genom att sätta in tidiga och lämpliga 

insatser ger alla elever möjligheten att utvecklas i rätt riktning. Det står att individuella 

stödinsatser ska föregås av att skolan tittar på organisationen kring eleven. Det kan handla om 

resursfördelning, vilka undervisningsmetoder som tillämpas, hur gruppsammansättningen 

fungerar samt hur lärmiljön runt eleven ser ut. Åtgärder på organisationsnivå kan bidra till att 

en elev får möjlighet att nå målen utan individuella insatser. En del elever behöver 

individuellt stöd. Skolverket (2014a) beskriver att det finns två olika typer av individuella 

stödinsatser. En del elever behöver särskilt stöd utöver den ordinarie undervisningen. Extra 

anpassning kan användas i den ordinarie undervisningen eller genom det särskilda stödet. Det 

är omfattningen av insatsen och hur länge insatsen pågår som avgör om det betecknas som 

särskilt stöd eller extra anpassning. En bedömning av elevens behov görs utifrån hur eleven 

utvecklas mot läroplanens kunskapsmål och krav. I förskoleklassen görs elevbedömningen 

med tanke på de krav som ställs i grundskolan.  

Alla skolor ska ha en elevhälsa som arbetar hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande. 

Elevhälsan ska ha kompetens inom medicin, psykologi, specialpedagogik och det 

psykosociala området och det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, kurator, 

psykolog samt specialpedagogisk kompetens. Utifrån det lokala behovet avgör huvudmannen 

hur många som ska ingå i elevhälsan och vilken kompetens de ska ha utöver det som måste 

finnas (Skolverket, 2014b).  

Teoretisk referensram 

Läsning  

Hoover och Gough (1990) beskriver vad läsning innebär genom modellen ”The simple view 

of reading”. Modellen beskriver läsning som avkodning multiplicerat med förståelse. De 

menar att båda dessa komponenter behövs för att läsning ska ske. Läsare avkodar ett ord och 

när ordet integreras med övriga texten får den betydelse. Det innebär att man i modellen kan 

se inom vilket område en elev eventuellt visar brister i läsförmågan. Om det exempelvis finns 

brister inom avkodning medför det att hela läsförmågan påverkas negativt (Hoover & Gough, 

1990). Vilken av komponenterna i modellen som är dominant beror på elevens läsnivå samt 

ålder. När en elev lär sig läsa fokuserar man mest på avkodningen medan man under hela livet 

behöver arbeta med förståelse (Taube, Fredriksson & Olofsson, 2015). 
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Lundberg och Herrlin (2005) lyfter fram att det finns fem dimensioner i läsning; fonologisk 

medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse. De menar att dessa 

dimensioner samspelar för att en god läsförmåga ska infinna sig. Enligt dem bidrar till 

exempel den fonologiska medvetenheten till bättre ordavkodningsförmåga och säkrare 

ordavkodning främjar den fonologiska medvetenheten samt läsflyt.  

Att vara språkligt medveten menar Lundberg (2007) är en allmän förklaring för att beskriva 

att man upptäcker sitt språk. Det handlar om att få förståelse för hur språket låter och dess 

uppbyggnad. Han menar att fonologisk medvetenhet är en mer specifik term som betyder att 

man förstår hur språket är uppbyggt ljudmässigt, om språkets formsida.   

Olofsson (2009) förklarar sambandet mellan fonologisk medvetenhet och läsning. För att 

kunna läsa behöver man förstå den alfabetiska principen. Elever behöver kunna avkoda 

fonologiskt och om de har ett välutvecklat fonologiskt system kan det fonologiska 

processandet fungera bra. Är man fonologisk medveten kan man se ett ord som talas i flera 

fonem. Man kan dela upp fonemen och sätta dem samman vilket betyder att ord som inte 

känns igen direkt kan förstås. Vid läsinlärningen behöver man kunna associera serier av 

grafem till en representation av ordet i det mentala lexikonet. Han menar att fonologisk 

medvetenhet visar hur väl det fonologiska systemet är utvecklat och hur väl de fonologiska 

representationerna fungerar.  

Det råder konsensus kring att god fonologisk förmåga främjar läsutvecklingen (Taube et al., 

2015). Ett tecken på att det kan uppstå problem i den första läsinlärningen kan vara att det 

brister i den fonologiska förmågan vilket kan uppmärksammas redan i förskoleåldern 

(Jacobson, 2006; Myrberg, 2001). Det finns ett beroendeförhållande mellan fonologisk 

medvetenhet och läsförmåga där orsaksriktningen är starkare i riktningen fonologisk 

medvetenhet till läsförmåga (Myrberg, 2001). Genom att screena elevernas fonologiska 

medvetenhet under förskoletiden och under årskurs 1 kan man följa elevernas utveckling och 

tidigt märka om utvecklingen avviker och sätta in insatser innan svårigheterna har blivit för 

stora (Kamhi & Catts, 2014).  

Specialpedagogiska perspektiv 

I skolans värld kan man se olika specialpedagogiska perspektiv. De har alla sin egen 

förklaring till vad som orsakar problem i skolan och hur man på olika sätt kan lösa dessa. De 

olika synsätten utesluter inte varandra utan flätas ibland samman (Ahlberg, 2013). Ström och 
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Lahtinen (2012) lyfter fram individperspektivet där det är elevens individuella egenskaper och 

förutsättningar som är i fokus och att problem som uppstår i skolan har samband med dessa. 

Forskare har gett detta perspektiv olika namn, såsom kategoriskt (Emanuelsson, Persson & 

Rosenqvist, 2001), psyko- medicinskt (Skidmore, 1999) och kompensatoriskt (Nilholm, 

2003). I det organisatoriska perspektivet grundar man sig i att det är skolans organisation som 

orsakar elevers svårigheter (Skidmore, 1999). Utgångsläget är att det är skolan som har 

problem att möta elevers skillnader och att svårigheter kan uppstå bland annat på grund av att 

läroplaner, undervisningsmetoder och arbetssätt inte passar den specifika eleven (Ström & 

Lahtinen, 2012). Nilholm (2003) benämner detta perspektiv som det kritiska. Gällande 

samhälls- och strukturperspektivet söker man efter förklaringar till skolproblematik hos 

samhälleliga strukturer och maktförhållanden, relationen mellan samhället och skolan och den 

sociala och kulturella omgivningen som eleven är i (Ahlberg, 2013). Skidmore (1999) kallar 

detta synsätt för det sociologiska. Inom skola och utbildning innebär det relationella 

perspektivet att man undersöker skolproblem med utgångspunkt i relationer och interaktion. 

Det är mötet mellan eleven och miljön som undersöks, för att söka orsaker och finna 

lösningar till problem (Emanuelsson et al., 2001). Nilholm (2003; 2005) för fram 

dilemmaperspektivet där man tar i beaktande de utmaningar man stöter på när man ska skapa 

en undervisning som passar alla elever och att detta är fyllt av dilemman. Han lyfter fram att 

dilemman inte kan lösas upp utan att man istället måste hitta sätt att ta sig förbi dem. Ström 

och Lahtinen (2012) förklarar att skolans personal består av olika personer med bland annat 

olika bakgrund, åsikter och intressen och att det kan innebära att situationer uppstår som kan 

förklaras utifrån dilemmaperspektivet eftersom de kan vara svåra att lösa.  

Tidigare forskning 

Tidiga insatser 

Lundberg och Strid (2009) lyfter fram vikten av att tidigt upptäcka barn som ligger i 

riskzonen för att utveckla svårigheter inom läsning och därmed kunna hindra ett misslyckande 

i den första läsinlärningen. Det är betydelsefullt att eleverna som befinner sig i riskzonen för 

att utveckla lässvårigheter ska få möjlighet att lära sig läsa tidigt och det förutsätter att dessa 

elever upptäcks tidigt och får stöd i sin läsutveckling (Alatalo, 2011). Tidigare har man angett 

omognad som en orsak till att läsförmågan inte fungerar åldersadekvat. Det innebar att 

åtgärder inte sattes in för de elever som tidigt visade svårigheter inom läsningen (Ericsson, 

2010; Myrberg, 2003). Stanovich (1986) beskriver ett mönster i läsutvecklingen som benämns 
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Matteuseffekten. Han menar att de elever som lyckas i den första läsinlärningen läser mer och 

utvecklar avkodningsförmågan och ordförrådet, vilket gör att de läser ännu mer och 

läsutvecklingen går i snabb takt, medan elever som visar svårigheter inom läsningen undviker 

att läsa och kan hamna i en negativ spiral. Konsekvensen blir att lästräningsmängden mellan 

elever skiljer sig markant åt och glappet mellan individernas läsförmåga växer. Ytterligare en 

konsekvens av misslyckanden lyfter Taube (2007) fram då hon visar på sambandet mellan 

misslyckanden och självförtroendeproblematik. Myrberg (2001) framhåller att det bästa sättet 

att förhindra en ond cirkel inom läsutvecklingen är att sätta in insatser under årskurs 1 som 

bidrar till att eleverna läser automatiserat innan de börjar årskurs 2. Gillon (2004) uttrycker att 

barn med svårigheter behöver mer tid att träna än övriga elever och att det är viktigt att se 

vilka elever som visar problem med fonologisk medvetenhet så en intervention kan sättas in. 

Alatalo (2011) påtalar att de flesta lärare förstår vikten av tidig upptäckt av svårigheter men 

att använda den kunskapen i praktiken är svårare. Hon menar att lärarens bristande kompetens 

kan medföra att man inte sätter in åtgärder i ett tidigt skede. Arnqvist (2009) påtalar 

möjligheten att upptäcka barn som löper risk att utveckla läs- och skrivsvårigheter i förskolan 

genom screening i olika former. Han lyfter dock fram att studier visar att screening i förskolan 

inte medför att färre barn får läs- och skrivsvårigheter i skolan. Det är nödvändigt att en 

utredning av en elevs svårigheter ligger till grund för fortsatt undervisning om man ska nå 

verkningsfulla resultat (Carlström, 2010).  

Kompetens, samarbete och organisation  

Myrberg (2003) menar att lärarens kompetens är den viktigaste faktorn för att elever ska 

lyckas i sin läsutveckling och hindra att svårigheter inom detta område uppkommer. Det är 

viktigt att speciallärare har goda kunskaper kring läsutveckling och förstår den fonologiska 

medvetenhetens betydelse (Gillon, 2004). En hindrande faktor för elevernas läsutveckling är 

om eleven hinner uppleva misslyckanden i läsningen då bristande lärarkompetens resulterar i 

att testresultat inte tas tillvara för att anpassa undervisningen till elevens behov (Taube, 

Fredriksson & Olofsson, 2015). För att höja lärarnas kompetens lyfter Kearns (2005) fram det 

kollegiala samarbetet, där lärare delar erfarenheter och därmed kan höja kvaliteten på 

undervisningen. Timperley (2013) menar att det krävs en fokuserad bedömning och analys av 

elevers resultat som grund för att framgångsrikt utveckla undervisningen. Hon framhåller 

lärares samarbete med specialister för att se till att det egna lärandet har ett tydligt fokus och 

menar att lärarnas gemensamma diskussioner åstadkommer förbättringar av elevresultat. Det 
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är verkningsfullt för elevernas läsutveckling då lärare får stöd i att öka effektiviteten på 

lektionerna, hålla elevernas motivation i fokus, undervisa om effektiva strategier för att 

tillägna sig kunskaper samt se till att undervisningen ger rika tillfällen till samarbete mellan 

eleverna (Taube et al., 2015). Samarbete mellan hem och skola är även det en viktig 

förutsättning för elevers skolprestationer. Föräldrars engagemang och förväntningar på sina 

barn samt en god relation mellan hem och skola är viktiga faktorer för att elever ska lyckas i 

skolan (Erikson, 2008).  

Heimdahl Mattson och Roll-Pettersson (2007) har genomfört en intervjustudie där man har 

intervjuat elever som har läs- och skrivsvårigheter om deras skolerfarenheter. De lyfte fram 

att både elever och föräldrar fick kämpa för att få hjälp i skolan. Nästan alla av dessa elevers 

läs- och skrivsvårigheter konstaterades inte förrän de gått ett flertal år i skolan. Att ha en 

dyslexidiagnos lyftes fram som nödvändigt för att få exempelvis specialundervisning. För att 

få det stöd de behövde var eleverna ofta tvungna att acceptera segregerade miljöer så som små 

grupper och eleverna var ofta ambivalenta inför detta. Alla eleverna lyfte fram att klasslärarna 

haft en vänta och se attityd gentemot deras problematik. Heimdahl Mattson och Roll-

Petterson (2007) ser detta som ett tecken på bristande kunskaper hos lärarna och att det verkar 

som att klasslärarna lämnar över läs- och skrivsvårigheter till lärarna för de små grupperna. 

De menar att lärarna måste utbildas för att kunna ge eleverna vad de behöver inom klassens 

ram. Savage (2006) lyfter fram att läsundervisning i de lägre åldrarna ska göras så 

inkluderande och effektiv som möjligt genom strukturerad undervisning. Han påpekar att 

lärare behöver tro på att alla elever kan delta och att denna undervisning är möjlig att 

genomföra tillsammans i klassrummet. Nilholm (2006) lyfter fram att olikheter är naturligt 

och att skolan behöver vara organiserad utifrån dessa olikheter. Det svenska skolsystemet är 

inte så inkluderande som det ibland beskrivs. Problematik förklaras ofta utifrån ett 

individperspektiv där det är elevernas brister som hindrar dem från att nå uppsatta 

kunskapsmål (Göransson, Nilholm & Karlsson, 2012). 

Scanlon, Gelzheiser, Vellutino, Schatschneider och Sweeney (2008) har genomfört en studie 

där syftet var att undersöka insatsers effekt i att förebygga läs- och skrivsvårigheter då de 

genomfördes under förskoletiden och årskurs 1. Barnen som deltog i studien hade alla förhöjd 

risk att utveckla svårigheter inom läsningen. Resultatet visade att vidareutbildning för lärarna 

och undervisning i mindre grupp genom en specifik metod medförde att andelen elever i risk 

att utveckla läs- och skrivsvårigheter sjönk väsentligt. Fälth (2013) framhåller en till en 
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undervisning eller undervisning i mindre grupp under begränsad tid som positivt för elevernas 

läsutveckling. Risken med att undervisas utanför sin klass lyfter Fischbein (2014) fram då hon 

menar att elever kan uppleva stigmatisering då de lämnar sin grupp. 

Elever i Finland når goda resultat inom läsning och skillnaden mellan de som är svagast 

presterande och de som presterar högst är mindre i jämförelse med många andra länder 

(Sarromaa Hausstätter & Takala, 2010). Takala, Pirttimaa och Törmänen (2009) har 

undersökt hur man i Finland ger stöd i finska. Studien visar att det rör sig om fyra olika 

former av stöd. Den första formen av stöd är att mer träning sätts in för eleven. En annan form 

av stöd är att använda en för ämnet riktad metod, ett exempel på detta är strukturerad 

undervisning. Den tredje formen är övningar som tränar eleven metakognitivt, det kan t. ex. 

vara att eleven får lära sig använda olika läsförståelsestrategier. Den fjärde formen av stöd 

handlar om att lärarna ger eleven mentalt stöd samt att de tillsammans med eleven diskuterar 

vilka starka och svaga sidor eleven har. Även om inkludering beskrivs som ytterst viktigt i de 

finska styrdokumenten så visar statistik att lite drygt 22% av eleverna hade 

deltidsspecialundervisning läsåret 2012/13. Sarromaa Hausstätter och Takala (2010) 

poängterar i sin studie att viljan att eleverna ska lyckas i specifika ämnen kan försvåra att alla 

elever är helt inkluderade. Syftet med tidig specialundervisning i Finland är att minska antalet 

elever i behov av specialpedagogiskt stöd och att detta i sin tur leder till att fler blir 

inkluderade senare i livet.  

Undervisning 

Kamhi och Catts (2014) framhåller att explicit undervisning är framgångsrikt för elever som 

visar svårigheter i skolan. De lyfter fram fördelen med att undervisning går från maximalt 

stöd från läraren till att eleverna kan arbeta mer självständigt. Den tydliga undervisningen 

bidrar till att elever får stöd i hur man ska ta sig an nya utmaningar. Hattie och Timperley 

(2007) menar att undervisning som innehåller tydliga instruktioner i kombination med 

feedback till eleverna är framgångsrikt för elevernas inlärning.  

Det är framgångsrikt då lärare behärskar många olika metoder och kan möta eleven på ett 

individuellt plan. Olika barn behöver olika sätt att lära sig. Att uteslutande arbeta med en 

metod eller ett material utan att ta ställning till elevens behov kan hindra elevens utveckling 

(Myrberg, 2003). Att arbeta individuellt kan betyda olika saker. Att generellt låta eleverna 

arbeta med individuella arbetsformer där eleverna lämnas själva i sitt lärande påverkar 

elevernas kunskaper negativt. Resultatet av denna typ av individualisering gör att eleverna 
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visar mindre engagemang och motivation för sitt arbete. Individualisering i den bemärkelsen 

att undervisningen är anpassad efter elevernas behov ger däremot positiva fördelar för 

inlärningen. Individuellt arbete betyder inte att man automatiskt har gjort en rätt anpassning 

för individen (Skolverket, 2009).  

De elever som fått undervisning inom fonologisk medvetenhet har större möjlighet att lyckas i 

sin läsutveckling än de som inte har fått det (Kamhi & Catts, 2014). Då elever som befinner 

sig i riskområdet för att utveckla lässvårigheter får explicit och systematisk undervisning i 

fonologisk medvetenhet och sambandet mellan fonem och grafem, utvecklas deras 

ordavkodningsförmåga positivt. Träningen kan ske både i klass, grupp och individuellt. 

Framgångsrika insatser är även att eleverna i kombination med den explicita och systematiska 

undervisningen i fonologisk medvetenhet och kopplingen mellan fonem och grafem får 

många tillfällen att träna läsning samt att de får möjlighet att möta innehållsrika texter (Taube 

et al., 2015).  

Lundberg, Frost och Petersen (1988) har genomfört en studie i Danmark där de tittade på 

effekten av träning där barn utforskar språkets fonologiska struktur. Studien inleddes när 

barnen gick sitt sista år på förskolan och pågick tills de gick i årskurs 2. Resultatet visade att 

de elever som fick daglig träning i fonologisk medvetenhet under 15-20 minuter genom 

språkliga övningar och spel, var en kraftfullt underlättande faktor när eleverna vid skolstart 

skulle lära sig läsa och skriva.   

Lundberg och Strid (2009) har undersökt effekten av fonologiska övningar i förskoleklass.  

Även i denna studie framgår det att då man är fonologisk medveten har man goda 

förutsättningar för att en positiv läsutveckling ska ske. De menar att språklekar som tränas på 

ett systematiskt sätt i syfte att utveckla den fonologiska medvetenheten främjar god 

läsutveckling. De uttrycker också att det är av stor betydelse i vilken mängd denna träning 

sker. De barn som systematiskt övat varje dag visade klart bättre resultat än de som endast 

arbetat med övningarna någon gång i veckan. Lundberg (2007) lyfter fram att de elever som 

ligger i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter är mest betjänta av att strukturerat 

öva fonologisk medvetenhet. Wolff (2011) redogör för en intervention med nioåringar som 

visar att då undervisning i fonologisk medvetenhet kombinerades med fonologisk läsning, 

träning i läsförståelse samt läsflytsträning, ger det en god och varaktig effekt på läsförmågan.  

Lie (1991) lyfter även han fram att träning av fonologi, speciellt då träningen innefattar att 

identifiera ljud i den ordning de kommer i ordet med ett aktivt lärarstöd, underlättar när elever 
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ska lära sig läsa och skriva. Elever med svagast begåvning gynnas mest av den här typen av 

träning. 

Att fonologisk medvetenhet är framgångsrikt för läsutvecklingen stöds även av Taube et al. 

(2015) som menar att det råder konsensus kring detta i dagsläget. De påtalar att resultatet blir 

bättre om fonologisk träning sker med förskoleelever än då insatsen sker i årskurs 1. Då 

träningen sker explicit och på fonemnivå var träningen mest effektiv. I kontrast till detta lyfter 

Adams (1994) fram att lyckas med träning inom fonologisk medvetenhet ligger mer i 

träningen än i vilken ålder träningen sker. Hon menar att den fonologiska medvetenheten 

utvecklas bäst då eleverna samtidigt tränar hur man läser och stavar. Myrberg (2003) 

uttrycker även han att det är av stor vikt att elever i förskoleåldern tränar sin fonologiska 

förmåga men samtidigt menar han att bokstavskunskapen inte får försummas. I förskoleåldern 

ska man uppmuntra barnen att använda bokstavstecken. Taube et al. (2015) menar att 

undervisning kring kopplingen mellan fonem och grafem är betydelsefull för elever som 

riskerar att utveckla lässvårigheter samt som åtgärdande metod för elever som har 

lässvårigheter, främst då den genomförs i förskoleklass eller i årskurs 1. Denna undervisning 

visar positiva effekter både då undervisning sker i en till en situation eller i grupp samt klass.  

Elever med lässvårigheter bör träna på kopplingen mellan fonem och grafem på ett 

strukturerat sätt (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2014). Taube et al. 

(2015) menar att eleverna behöver vara fonologiskt medvetna om de ska kunna använda 

fonem- och grafemkopplingar, då de ska kunna segmentera och göra synteser. De menar 

därför att elever behöver träna på kopplingen men även på att använda kopplingen. De 

uttrycker också att systematiskt lära elever kopplingen mellan fonem och grafem ska ske i 

samverkan med annan läsundervisning där man till exempel arbetar med läsintresse och 

förståelse. Man har störst möjlighet att lyckas med sin läsning om man tränar alla de faktorer 

som bidrar till positiv läsutveckling. De kommer fram till att det inte är den metod som 

används som läsinlärningsmetod som är viktig för positivt resultat inom läsning utan att 

träning på kopplingen mellan fonem och grafem genomförs. Adams (1994) menar att 

nybörjarläsningsprogram som bygger på skrivandet ger fördelar inom läsning. Läsning och 

skrivning stödjer varandra i båda riktningarna. De som börjar skriva med hjälp av 

bokstavsljud skriver som det låter och det utvecklar elevens förmåga att förstå språkets 

fonologiska struktur. Fonologisk medvetenhet utvecklas då som en konsekvens av stavning på 

fonemnivå. Frost (2001) har undersökt förhållandet mellan fonologisk medvetenhet och 

utvecklingen av läsning och stavning, genom att träning sker i form av skrivande. Han kom 
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fram till att de elever som från början hade låg fonologisk medvetenhet stärkte denna genom 

att arbeta med skrivandet och då utvecklade sin läs- och skrivförmåga. De elever som hade en 

god fonologisk förmåga då träningen startade använde sig till en början av kopplingen mellan 

bokstav och ljud för att sedan gå över till andra läs- och stavningsstrategier. Den fonologiska 

medvetenheten menar han fungerar som en katalysator för att få igång läs- och 

stavningsutvecklingen.   

Syfte och frågeställningar 

Utifrån det teoretiska resonemanget kring läsning ser vi att en god avkodning är nödvändigt 

för en god läsförmåga. Eftersom den fonologiska medvetenheten är en prediktion för hur 

avkodningen kan komma att fungera kan förmågan att avkoda bli svårt för de elever som visar 

låga resultat inom fonologiskt medvetenhet i förskoleklass. I avsnittet tidigare forskning lyfter 

vi fram att tidiga insatser för de elever som indikerar svårigheter inom läsning är viktigt för 

läsutvecklingen. Detta resonemang gör att vi i vår undersökning utgår från att de elever som 

visar låga kunskaper inom fonologi i förskoleklass kan vara hjälpta av att ta del av 

förebyggande insatser riktade mot läsning. En god läsförmåga påverkas inte bara av elevens 

fonologiska kunskaper utan det teoretiska resonemanget visar att det finns fler olika 

dimensioner i läsning som samspelar och påverkar läsutvecklingen. Insatser som förebygger 

lässvårigheter kan därmed även inkludera andra insatser än de som direkt är kopplade till 

träning av den fonologiska förmågan. I vår undersökning kommer vi att belysa olika insatser 

som lärarna beskriver som främjande för läsutvecklingen och då utgå från att de elever som 

visar bristande fonologiska kunskaper i förskoleklass kan vara hjälpta av att ta del av 

förebyggande insatser mot läsning. I det teoretiska avsnittet kring specialpedagogiska 

perspektiv lyfter vi fram att olika specialpedagogiska perspektiv kan påverka de 

specialpedagogiska insatser man genomför. Då olika perspektiv på problematik påverkar de 

insatser man genomför påverkar det även vilken effekt insatsen ger för eleven. Vi kommer 

delvis sätta de intervjuade lärarnas tankar kring insatser i relation till specialpedagogiska 

perspektiv för att synliggöra olika sätt att se på svårigheter.   

Syftet med denna undersökning är att få fördjupad förståelse av lärares arbete med tidiga 

insatser för att främja en god läsutveckling. De frågor vi kommer undersöka är: 

- Hur beskriver lärare som verkar i årskurs 1-3 att de arbetar med tidiga insatser utifrån 

den information de har om elevers kunskaper inom fonologisk medvetenhet i 

förskoleklass? 
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- Hur upplever dessa lärare resultatet av de tidiga insatserna de genomför?  

Metod 

I metodavsnittet redogör vi för den forskningsmetod vi valt samt hur vi genomfört 

undersökningen. Vi presenterar arbetsfördelning, urval och hur vi har gått tillväga då vi 

samlat in och analyserat underlaget. Olika kvalitetsaspekter samt etiska ställningstaganden 

framgår också.  

Metodansats 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod. Kvalitativ forskning försöker tolka och 

klargöra olika fenomen i dess naturliga miljö (Creswell, 2013). Materialet som analyseras ska 

tolkas grundligt och man ska försöka finna mönster och skapa kategorier (Fejes & Thornberg, 

2015). Vi vill i den här uppsatsen få fördjupad förståelse av lärares arbete med tidiga insatser 

för att främja en god läsutveckling. Det studerar vi kvalitativt eftersom vi på djupet vill ta 

reda på olika lärares tankar kring området och utifrån det tolka materialet och kunna finna 

mönster, vilket kan leda till ökad kunskap i ämnet.  

Datainsamlingsmetod 

Eftersom vi vill ta reda på hur lärare beskriver att de, utifrån information de har om elevers 

fonologiska kunskaper i förskoleklass, arbetar med tidiga insatser samt hur de upplever 

resultatet av insatserna, har vi valt att intervjua lärare genom halvstrukturerade 

livsvärldsintervjuer. Denna typ av intervju har till syfte att tolka den intervjuades beskrivning 

av det undersökta (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi tror oss på detta sätt få svar på de 

intervjuades synvinkel kring undersökningens frågeställningar och därmed öka kunskapen för 

hur man främjar god läsutveckling. Den halvstrukturerade livsvärldsintervjun uttrycker Kvale 

och Brinkmann (2014) får sin inspiration från fenomenologin. Fenomenologin vill förstå hur 

de intervjuade upplever ett fenomen och vi menar att det passar vårt syfte då vi vill ta reda på 

hur de intervjuade ser på undersökningens frågeställningar. En halvstrukturerad intervju riktar 

in sig på teman och i en intervjuguide finns förslag på frågor. Intervjuguiden har både öppna 

och slutna frågor och ger möjlighet till att ställa följdfrågor och därmed kunna undvika 

missförstånd. Det ger även möjlighet till att, utifrån den intervjuades svar, kunna bestämma 

nästa fråga så den intervjuades beskrivning hålls i fokus (Kvale & Brinkmann, 2014).  
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Urval 

Då en kvalitativ studie utförs behöver man göra ett meningsfullt urval. Med det menas att 

forskaren väljer individer och platser med relevanta kunskaper och erfarenhet i ämnet 

(Creswell, 2013). För att finna personer som har goda kunskaper i att undervisa elever i den 

tidiga läsinlärningen kontaktade vi rektorer i fem kommuner för att ta reda på vilka lärare som 

är förstelärare och undervisar i årskurs 1-3 eller är speciallärare/specialpedagoger i årskurs 1-

3. Skolverket (2016) beskriver att förstelärare är lärare som dokumenterat visat att de har en 

mycket god förmåga att utveckla elevernas kunskaper samt visat att de är mycket intresserade 

av att arbeta med förbättringar av undervisning. Valet att intervjua förstelärare grundade sig 

på att deras dokumenterade yrkesskicklighet antas kunna bidra med framgångsrika insatser. 

Att vi valde lärare i årskurs 1-3 eller speciallärare/specialpedagoger som verkar inom denna 

åldersgrupp var på grund av att det är kunskaper från dessa yrkesgrupper vi är intresserade av 

att undersöka. Från rektorerna fick vi kontakt med ett visst antal lärare som motsvarade våra 

önskemål. Vi frågade samtliga av dessa lärare om de ville delta i studien och 12 stycken 

tackade ja. Övriga sex fick vi kontakt med genom rekommendationer från olika lärare vi 

kommit i kontakt med. Att vi vände oss till de fem kommunerna var i ett bekvämlighetssyfte 

(Sverke, 2003) då vi i första hand vill få kontakt med lärare som verkar i närheten. Det 

underlättar tidsmässigt om intervjuerna kan ske på relativt nära avstånd från där vi bor och 

arbetar.  

Genomförande 

I denna del kommer vi redogöra för hur vi genomfört undersökningen. 

Förberedelser och planering 

Kvale och Brinkmann (2014) lyfter fram att den som intervjuar behöver ha kunskaper om det 

ämne man studerar för att kunna tolka resultaten. Vi började med att klargöra 

undersökningens syfte och ämnet teoretiskt. Det gjorde vi genom att läsa litteratur gällande 

läsutveckling och tidiga insatser. Därefter gjorde vi en planering där vi beaktade alla olika 

delar av undersökningen. Litteraturen samt vår erfarenhet av arbete i skolan bidrog till de 

frågeställningar vi skapade som var riktade mot uppsatsens syfte. Frågeställningarna låg sedan 

till grund för den intervjuguide vi utarbetade (Bilaga 1). Vi tog ställning till urval och 

kontaktade rektorerna på de skolor vi önskade att intervjua lärare på via mail (Bilaga 2.). När 

de gett sitt godkännande till att vi kunde ta kontakt så gjorde vi det via mail, där syftet med 
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studien presenterades (Bilaga 3.). De lärare vi tog kontakt med utan att gå via rektor fick 

liknande brev som de andra lärarna, även de via mail. Intervjupersonerna informerades om att 

intervjuerna skulle spelas in och att de kan avbryta sin medverkan i undersökningen om de 

önskar. Vi bestämde därefter tid och plats för intervjuerna. Kvale och Brinkmann (2014) 

lyfter fram att kunskapen som frambringas i intervjusituationen är beroende av att den som 

intervjuar kan skapa en trygg miljö som bidrar till att den intervjuade känner sig säker. De 

påtalar fördelen med att genomföra intervjun i den miljö där de intervjuade verkar. Utifrån 

detta genomförde vi samtliga intervjuer på de skolor som deltagarna arbetar på.   

Intervjuernas genomförande 

Under genomförandet av intervjun är det viktigt att ta hänsyn till relationen mellan de som 

närvarar. En del att ta i beaktande är det tolkningsföreträde som intervjuaren har. Det är också 

viktigt att under en intervju skapa en trygg och förtroendefull intervjusituation och man bör 

använda sig av lättförståeliga intervjufrågor (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi tog hänsyn till 

dessa faktorer när vi skrev intervjuguiden samt genomförde intervjuerna. Under intervjuerna 

var vi noga med att få bekräftelse på att vi uppfattat intervjupersonernas beskrivningar på rätt 

sätt. Det gjorde vi genom att sammanfatta deras svar och fråga om vi uppfattat dem rätt. 

Intervjuerna var planerade till att pågå 45 minuter till 1 timme för att vi skulle kunna få en 

djup beskrivning av lärarnas tankar. Alla utom två intervjuer pågick inom detta tidsintervall. 

De andra två avslutades efter cirka 35 minuter då vi efter denna tid upplevde att lärarnas svar 

var uttömda. Alla intervjuer spelades in med hjälp av diktafon eller mobiltelefon. Det 

medförde att vi kunde fokusera på ämnet och interaktionen under själva intervjun. Till viss 

del analyserades materialet redan i intervjusituationen då vi tolkade det som sades och 

antecknade tankar och idéer som framkom. Direkt efter intervjun ägnade vi en stund åt att 

reflektera kring det som sagts vilket enligt Kvale och Brinkman (2014) kan ge viktig 

information vid analysen. Transkriberingen av intervjuerna påbörjades samma dag som de 

genomfördes och avslutades i nära anslutning till intervjun. Transkriberingen blev vårt 

råmaterial och därmed ett redskap för oss vid analysen. Att vi har möjlighet att lyssna på 

intervjuerna flera gånger underlättar tolkningen kring det som sägs i intervjun (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Därefter började vi analysen av råmaterialet. Fejes och Thornberg (2015) 

lyfter fram olika analysmetoder vid kvalitativ forskning. Vi använde koncentrering, 

kategorisering och tolkning i vårt arbete.  
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Analys 

Vår kvalitativa analys började med att vi läste igenom materialet några gånger. Sedan angav 

vi de mest intressanta avsnitten ur råmaterialet i en sammanfattning och arbetade med 

meningskoncentrering. Meningskoncentrering innebär att uttalanden förkortas genom att man 

formulerar det mest väsentliga av ett längre stycke, till syfte att få överblick över 

informationen (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi formulerade kategorier genom att vi i en 

jämförelse tittade på likheter och skillnader i de intervjuades utsagor (jfr Fejes & Thornberg, 

2015). Materialet tolkades vilket betyder att vi försökte gå djupare in i svaren och förhålla oss 

kritiskt till materialet för att kunna utläsa mönster och relationer som finns dolt i stoffet och 

därför inte framträder på en gång (Kvale & Brinkmann, 2014). Därefter arbetade vi med 

materialet vi analyserat fram genom att ställa det mot forskningslitteratur.  

Ansvarsfördelning 

Genomgående har vi träffats och arbetat mycket tillsammans med undersökningens olika 

delar. Vi har båda valt ut och läst litteratur som vi tillsammans bestämt är relevant för 

uppsatsen. Båda har genomfört intervjuer och transkriberat. Av tidsskäl genomförde vi inte 

intervjuerna tillsammans. Vi fördelade intervjuerna, transkriberingen och analysen på så sätt 

att en av oss tog lite mer ansvar över intervjuernas och transkriptionernas genomförande och 

den andra tog lite mer ansvar över att sammanställa vår analys. Vi har dock hela tiden stämt 

av vårt arbete med varandra. Uppdelningen av intervjuerna skedde delvis utifrån att vi inte 

skulle intervjua någon vi kände sedan tidigare. Samtidigt som vi till viss del har tagit olika 

ansvar över delarna har vi regelbundet träffats, haft mailkontakt eller pratat i telefon och då 

bland annat diskuterat intervjuguidens frågor, tolkningar av intervjusvar samt tolkningars 

rimlighet med varandra.  

Kvalitet 

Begreppen trovärdighet och tillförlitlighet används för att beskriva kvalitén i kvalitativ 

forskning. Tillförlitlighet handlar om ifall forskningen kan genomföras av en annan forskare 

vid ett annat tillfälle. Att mäta detta i en kvalitativ studie är komplicerat eftersom forskaren 

har tolkat materialet (Kvale & Brinkmann, 2014). Begreppen tillförlitlighet och trovärdighet 

beskriver hur grundligt och systematiskt forskaren har genomfört datainsamling och 

dataanalys. För att en studie ska vara trovärdig behöver den mäta det den har för avsikt att 

mäta (Tornberg & Fejes, 2015). Det behöver finnas empirisk förankring i analysen där data 
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och tolkning har så få motsägelser som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2014; Szlarski, 2015). 

Vi beskriver tillvägagångssättet tydligt, hur vi har samlat in och bearbetat data, vilket stärker 

tillförlitligheten i undersökningen. Vi visar på ett tydligt sätt att analysen härstammar från 

rådata genom att redovisa citat från intervjuerna. Citat från intervjuer bör återges i skriftspråk 

(Kvale & Brinkmann, 2014). I citaten har vi för läsbarhetens skull tagit bort hummanden och 

andra ljud. Vi är medvetna om att våra värderingar och förförståelse kan påverka de 

tolkningar vi gjort och därmed resultaten. Eftersom vi är två som samarbetar har vi diskuterat 

våra tolkningars rimlighet och därigenom stärkt undersökningens tillförlitlighet. 

Användbarhet används ofta i kvalitativa studier då man pratar om i vilken utsträckning 

resultatet är användbart i andra situationer och miljöer än de som undersökts. Det handlar då 

om att ge vägledning och inte tala om vad som är sant (Thornberg & Fejes, 2015). Vi 

beskriver tillvägagångssättet tydligt så den som läser undersökningen kan sätta in den i ett 

sammanhang. Då kan läsaren själv avgöra om det är vägledande för andra situationer eller 

inte. Då studiens tolkningar har ett djup och god empirisk förankring kan resultaten vara 

överförbara till andra situationer (Kvale & Brinkmann, 2014).    

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2011) lyfter fram fyra etiska principer inom forskningsetiken. Dessa 

fokuserar på information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Vi använde oss av dessa 

principer i vårt arbete. Kvale och Brinkmann (2014) menar att informerat samtycke innebär 

att man informerar personerna som ska ingå i undersökningen om allmänt syfte, hur 

undersökningen i stort är upplagd samt att deltagandet är frivilligt och att de när som helst 

under undersökningens gång har rätt att dra sig ur. Det gjorde vi genom information i 

missivbreven och i det inledande samtalet då intervjuerna genomfördes. Det ingår också att 

informera om konfidentialitet och nyttjande. Vi informerade innan intervjuerna genomfördes 

om att det insamlade råmaterialet endast kommer användas i denna studie och vi har tagit 

hänsyn till konfidentialitetskravet genom att anonymisera personuppgifter.  

Intervjuer kan vara förknippade med olika dilemman och etiska överväganden kommer att 

behöva göras under hela undersökningens genomförande (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi är 

medvetna om behovet av att kontinuerligt reflektera kring de etiska aspekterna och i 

metoddiskussionen lyfter vi fram olika dilemma vi stött på.  
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Presentation av deltagarna i intervjuerna 

Vi har intervjuat 18 lärare under 16 intervjuer eftersom två intervjuer var parintervjuer. De 

förstelärare och speciallärare/specialpedagoger vi intervjuat har arbetat inom skolan mellan 6 

och 35 år. Alla utom tre av speciallärarna och specialpedagogerna är behöriga för yrket 

genom vidareutbildning. Två av de obehöriga genomför sin speciallärarutbildning nu. Två av 

speciallärarna/specialpedagogerna är också förstelärare. Sammantaget tituleras 10 av de 

intervjuade förstelärare och 10 speciallärare eller specialpedagoger. Vi har intervjuat lärare 

från fem olika kommuner i Mellansverige. Sju arbetar som klasslärare medan 10 arbetar som 

speciallärare/specialpedagoger där de stödjer elever i behov av särskilt stöd enskilt, i mindre 

grupp eller i klass. En av lärarna arbetar som lärare i svenska som andraspråk. 

De förstelärare och de speciallärare/specialpedagoger vi intervjuat kommer att namnges som 

lärare. Det innebär att då vi skriver lärare i detta arbete menar vi de som ingått i 

undersökningen och inte lärare generellt, och vi gör ingen skillnad på hur många av de 

intervjuade som uttrycker det som redovisas. Lärarna har tilldelats en siffra för att påvisa att 

det är olika personer som citeras, även de olika lärarna i parintervjuerna har olika siffror. Alla 

lärare i undersökningen har bidragit till resultatet. För att begränsa antalet citat används inte 

citat från samtliga lärare. Vissa lärare representerar fler citat då dessa uttalanden ger en tydlig 

beskrivning av det vi vill lyfta fram.   

Resultat  

Syftet med denna undersökning är att få fördjupad förståelse av lärares arbete med tidiga 

insatser för att främja en god läsutveckling. Genom intervjuer fick vi information kring 

undersökningens frågeställningar, hur lärare som verkar i årskurs 1-3 beskriver arbetet med 

tidiga insatser utifrån information om elevers kunskaper inom fonologisk medvetenhet i 

förskoleklass samt hur dessa lärare upplever resultatet av de insatser de genomför. Lärarna 

berättar om insatser på olika nivåer vilket har medfört att vi delat in resultatredovisningen i 

olika teman som grupperats utifrån vilken typ av insats vi bedömer att det är. Vi har utifrån 

det lärarna berättat sett det som att det förekommer insatser i organisationen, på 

undervisningsnivå och individuellt. Dessa olika nivåer används som underrubriker i resultatet. 

Under underrubrikerna kommer lärarnas tankar kring hur de arbetar med tidiga insatser att 

redovisas. Här redovisas även lärarnas upplevda resultat av insatserna. En jämförelse mellan 

lärarnas svar har gett oss de mest framträdande insatserna och det är främst dessa insatser som 
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redovisas. Här i resultatdelen presenteras resultatet av vår analys av undersökningens 

frågeställningar. Den kommer att avslutas med en fördjupad analys. Där kommer vi delvis 

koppla analysen till vår teori, tidigare forskning och förankra den i styrdokumenten. 

Insatser på organisationsnivå 

När vi sammanställde lärarnas utsagor utkristalliserade sig tre områden som vi bedömer 

sorteras in under insatser på organisationsnivå. Det handlar om insatser kring samarbete, 

verksamhetens organisation samt elevhälsan.   

Samarbete 

Analysen av resultatet visar att samarbete är en viktig insats i lärares arbete för att möta de 

elever som indikerar svårigheter inom läsutvecklingen. Det framkommer att samarbetet kan 

anta olika former och därmed ger de även olika vinster.  

Samarbetet mellan lärare och speciallärare/specialpedagog lyfts fram som betydelsefullt. 

Lärare beskriver att man i detta samarbete får stöd i sitt tänkande då man arbetar gemensamt 

och för diskussioner. Samarbetet framhålls bidra till att lärarna blir mer trygga i sina beslut 

samt kan utveckla sin undervisning, finna lösningar eller bli mer medvetna om sin 

undervisning. 

 

Om man lyfter det med någon blir man mer medveten själv.//…//Jag tycker också att det 

kan vara skönt att ha någon som kommer in och tittar och ser, bekräftar eller direkt 

kommer med en massa förslag. Prova det, gör så här. Saker som jag säkert inte skulle 

tänkt på. Så det är en insats, tänker jag, att se till att man har ett sådant klimat på skolan 

att man bara känner att det är ok (1).  

 

En bild som framkommer är att kollegialt samarbete upplevs positivt för elevernas 

läsinlärning. Det framkommer att undervisningsmiljön är komplex och att det är fördelaktigt 

att kollegialt stötta varandra i utmaningar som uppkommer. Lärare lyfter fram att 

utgångspunkten i det kollegiala lärandet ska vara framgångsrika faktorer och att man utifrån 

det kan titta på utvecklingsområden. Att samarbeta kollegialt upplever lärare bidrar till förslag 

på lösningar som man kan prova, vilket gör att man lättare kan nå fram till alla elever och 

finna områden i undervisningen som behöver utvecklas.   
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Vi jobbar mycket med det kollegiala lärandet, att man känner att man har någon att 

diskutera med och bolla med för det är ju sällan att man har ett enkelt svar på någonting. 

//…// Man sätter sig ner och tittar på hur läget ser ut, ok, vad har vi provat för någonting? 

Då måste vi prova med något annat. //…// En kan inte allt utan man måste hjälpas åt (7).  

 

Att ha diskussioner kring undervisningen utifrån resultat som man sammanställer och vilken 

effekt det kan ge, lyfts också fram som en betydelsefull insats. Ofta sker denna diskussion 

mellan rektor, speciallärare/specialpedagog och undervisande lärare. Här kan man både på 

gruppnivå och individnivå komma fram till utvecklingsområden och titta på framgångsrik 

undervisning. Effekten av diskussionerna upplevs bli att lärarnas undervisning mer riktas mot 

det behov som finns. Lärare lyfte dock fram att förändringar i undervisningen utifrån 

diskussionerna beror på vilka pedagoger som deltar i diskussionerna och hur 

förändringsbenägna de är. 

 

Vi har resultatdialog i alla klasser, där vi tillsammans tittar på vad som fungerar bra och 

vad vi kan göra bättre. Det är egentligen bara samtal kan man väl säga. Vår tanke är att 

lärarna själva ska komma fram till att så här borde jag göra. Och det har fungerat riktigt 

bra. Man resonerar, inte bara på individnivå utan på just klassnivå. Vad behöver den här 

gruppen (17)? 

 

I analysen framkommer en tydlig upplevelse av att samarbete med föräldrar är viktigt för att 

möta elever som visar indikationer på svårigheter inom läsningen. Lärare ser på effekten av 

detta samarbete på olika sätt. Ett synsätt som framkommer är att samarbetet är viktigt för att 

föräldrarna ska vara medvetna om elevens problem. Lärare upplever att tydlig information 

från skolan gör att föräldrarna blir positivt inställda till skolan vilket lärarna i sin tur menar 

främjar elevens inlärning. Ett annat synsätt på samarbetet är att det ger en delaktighet hos 

föräldrarna som främjar elevens läsinlärning. Lärare uttrycker att då eleverna förstärker sin 

inlärning genom att träna hemma ger det en god effekt på det den tränar. Effekten av det 

samarbetet beskriver lärare blir att eleven får mer tid till träning vilket upplevs vara gynnsamt 

för elevernas läsutveckling. Gemensamt för båda dessa synsätt är att kontakten mellan hem 

och skola behöver ske på ett tidigt stadium och att tidigt delge information till föräldrarna 
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stärker relationen mellan hem och skola. Citaten nedan belyser de olika synsätten på 

samarbetet mellan hem och skola.  

 

Samarbetet med hemmet är oerhört viktigt. Att hemmet litar på skolan, att skolan gör det 

den ska. Det är viktigt att lärare tidigt pratar med föräldrar och bygger relation och tillit 

(6).  

 

A och O är egentligen att man har bra kontakt med föräldrarna, för har du svårt kommer 

du behöva hjälp av dem också. Då klarar de inte det på den korta tid ni har i skolan. Så de 

kan träna även hemma, befästa. Det är nog den allra viktigaste punkten, att man har ett 

gott samarbete med hemmet (8).    

 

Verksamhetens organisation 

Lärare beskriver att skolor utifrån behovsanalyser på klassnivå kan låta elevers kunskaper i 

fonologisk medvetenhet i förskoleklass påverka organisationen i årskurs 1. Elevernas resultat 

beskrivs kunna påverka klasstorlekar, gruppindelningar, vilka elever som undervisas 

tillsammans, speciallärarens roll samt hur schema läggs. Det framkommer att läraren är 

betydelsefull för elevernas resultat och då vikten av att ha välutbildade lärare som undervisar i 

läs- och skrivinlärningen. En organisatorisk insats som lärare lyfter fram som framgångsrik är 

att kvalitetssäkra årskurs 1 med dess läs- och skrivinlärning genom att en förstelärare 

återkommande undervisar i årskurs 1. Att en lärare år efter år bidrar till hög måluppfyllelse 

beskriver lärare har lett till denna insats. I analysen framkommer det att organisatoriska 

insatser beskrivs leda till att man på ett bättre sätt kan möta elevernas behov av stöd i ett 

förebyggande arbete, där eleverna får större möjlighet till en positiv skolstart som främjar 

inlärning. Om det finns en tydlig plan över hur och när man ska möta de elever som visar 

fonologiska brister i förskoleklass bidrar den insatsen till ett förebyggande synsätt likt de 

organisatoriska insatserna. Det framkommer också att arbetssätt som bidrar till att man 

upptäcker om en elev inte följer den förväntade utvecklingen och arbetssätt där läraren har 

möjlighet att möta eleven individuellt, även det leder till att insatser sker i ett förebyggande 

syfte. På de skolor där man inte tar hänsyn till elevernas fonologiska kunskaper i 

organisationsplaneringen inför årskurs 1 eller där det inte finns en tydlig arbetsgång gällande 
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när man sätter in stöd för elever, framkommer det att skolan arbetar med insatser mer 

åtgärdande.  

Så här uttrycker lärare 15 effekten av att organisationen påverkas av resultaten på 

screeningtester inom fonologisk medvetenhet som genomförs i förskoleklass: 

 

Barnet får en lugn positiv skolstart som främjar inlärning överhuvud taget, och främjar 

lusten att lära. Och blir starten bra då kan barnet ha en svacka sen, men får det en dålig 

start i början är det för känsligt. Jag tycker att det är oerhört viktigt.  

 

Elevhälsan 

Gemensamt för de lärare som beskrev att elevhälsans organisation är en viktig insats för att 

möta elever som indikerar svårigheter inom läsning, var att det är lätt att komma i kontakt 

med elevhälsan och att man lyfter all slags problematik denna väg. Att man i ett tidigt skede 

kan lyfta svårigheter och direkt kunna prova en lösning. Ytterligare en positiv faktor som 

lyftes fram var då olika kompetenser frekvent ingår i elevhälsan, varpå lärare uttrycker att fler 

perspektiv på problematik kan belysas och samarbetet kan leda till att man lättare kan finna 

lösningar på problem. De olika yrkeskategorierna i elevhälsan upplevs kunna bidra med 

kunskap och insatser inom sina respektive områden. En fördel för elevers läsinlärning 

beskriver lärare är att då olika yrkeskategorier ingår i elevhälsan kan de lärare som är 

specialiserade på läs- och skrivutveckling arbeta med insatser inom detta område. Det gör att 

de inte behöver lägga lika mycket tid på att arbeta med andra svårigheter. Lärare beskriver 

även att då det finns fler speciallärare/specialpedagoger på samma skola hinner de möta 

eleverna i det förebyggande arbetet och eleverna hamnar inte lika ofta i misslyckanden. Ett 

framgångsrikt arbete i elevhälsan upplever lärare är att uppföljning kring de föreslagna 

insatserna sker regelbundet och att man där bedömer tillsammans om insatsen varit effektiv 

eller om den behöver ändras. Lärare ger uttryck för att då elevhälsan är uppbyggd på detta sätt 

bidrar det till att tid inte går förlorad för eleven och adekvata lösningar kan provas där rätt 

kompetens används. Arbetet beskrivs kunna innebära att man under förskoleklasstiden lyfter 

en elev i elevhälsan som visar låga resultat inom fonologisk medvetenhet och insatsen kan då 

bli extra träning inom det området med speciallärare. De lärare som beskrev en mindre 

effektiv elevhälsa beskriver att den kännetecknas av en långsam arbetsgång och få 
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speciallärare/specialpedagoger. Dessa lärare ger uttryck för att klasslärare och 

speciallärare/specialpedagoger arbetar med olika former av problematik trots att det inte är 

deras expertområde och även att det endast är den mest akuta problematiken som skolan tar 

tag i. 

Lärare 16 beskriver hur elevhälsan arbetar med tidiga insatser: 

 

Men våra insatser görs oftast tidigare än när resultaten kommer. Man har ett barn man 

känner oro för och då kommer man till elevhälsan. Det är där allt bestäms. Jag har en 

pojke här och jag tycker inte att det händer någonting med läsningen, då tittar vi, vad har 

ni gjort och ger förslag på insatser. Vad kan vi göra åt det? Oftast har vi en lösning när de 

går därifrån. Kom tillbaka om en månad och berätta hur det gick, hur långt har vi 

kommit? 

 

Insatser på undervisningsnivå 

Tester i förskoleklass som mäter elevernas fonologiska förmåga uttrycker lärare direkt ger en 

indikation på vad man ska satsa på i undervisningen i årskurs 1 på klassnivå. Ett mönster som 

visar sig i analysen är att fortsatt träning av fonologisk medvetenhet i grupp, att ha variation i 

undervisningsmetoder samt tydlig undervisning, används som insatser på undervisningsnivå.    

Fortsatt träning av fonologisk medvetenhet i grupp 

Lärare tar upp vikten av att i årskurs 1 fortsätta att arbeta med övningar i fonologisk 

medvetenhet i klass för att möta de elever som presterat lågt inom det området i förskoleklass. 

Lärare uttrycker att om det brister i den fonologiska förmågan är det svårt att lära sig läsa och 

skriva. Effekten av detta klassrumsarbete beskriver lärare ser olika ut i olika fall. En del 

elever kommer igång med sin läsning medan en del behöver andra eller fler insatser. På en del 

skolor arbetar man som standard med 8 veckors fonologiska språkövningar i början av årskurs 

1.   

 

Det första är att det påverkar undervisningen så till vida att elever som ligger lågt får vara 

med i gruppen som gör 8 veckor Bornholm i början av ettan. Det är det första, sen 

checkar man av (3). 
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De elever som efter denna träning fortfarande visar svårigheter inom fonologisk medvetenhet 

får mer specifika insatser. Det gäller även de skolor som uppmärksammat elever med brister i 

den fonologiska förmågan men inte genomför fonologisk träning på gruppnivå utan endast 

ger de elever som är i behov av denna träning på individnivå. Den individuella träningen 

kommer vi lyfta fram under rubriken individuella insatser.  

En fördel med att genomföra träning inom fonologisk medvetenhet i början av årskurs 1 

uttrycks vara att man då på ett tidigt stadium kan upptäcka brister inom fonologin och därmed 

har man möjlighet att sätta in insatser tidigt. Lärare beskriver att informationen angående 

elevers fonologiska förmåga från förskoleklass inte är helt aktuell på grund av sommarlov. I 

analysen framkommer det att i de fall där man inte genomför övningar i fonologisk 

medvetenhet i årskurs 1 utan direkt börjar med bokstavsinlärningen, blir det ofta så att 

specialläraren är den som först upptäcker svårigheter och att det då upptäcks i ett senare 

skede. Det upplevs leda till att insatser sätts in senare.  

 

Då ser man att de som kör strukturerat Bornholm ser direkt att här är det en som har lite 

svårt. Då signalerar de snabbare att det är något. Medan om man har kört igång a den här 

veckan och b nästa vecka missar man lite av den grundläggande fonologiska träningen. 

Det är bara bokstavsinlärningen. Då blir det mer i bakvänd ordning att det kanske 

kommer från mig. Men vänta nu, är du säker på att den här eleven kan höra det första 

ljudet? Man har inte samma koll (18).  

 

Olika metoder och variation i undervisningen 

Lärare beskriver att en viktig framgångsfaktor för läsutvecklingen är att lärarna möter sina 

elever med olika metoder. Det framkommer att en del lärare arbetar med olika metoder i syfte 

att kunna möta olika elever på olika sätt, då de anpassar arbetsmetod till elevernas behov. Då 

menar lärare att undervisningen blir mer effektiv genom att den anpassas till individen och 

eleverna får då ökad möjlighet att lyckas i sitt arbete. 

  

De elever som är lite svagare får lite lättare uppgifter för att de ska träna på sin nivå. 

//…// De får det här individanpassade, det gör att de utmanas på sin egen nivå. Hela 
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klassen gör inte samma sak men de tror att de gör lika. Det gör att alla känner att de är 

duktiga, att de klarar av det. Det kan jag tycka är jättebra. Det är så vi måste jobba. //…// 

Liksom att hitta vad behöver Pelle och vad behöver Stina. Det är helt olika saker (14).  

 

I relation till de lärare som använder olika metoder för olika barn framkommer beskrivningar 

av arbete där läraren inledningsvis generellt möter alla elever som är i behov av särskilt stöd 

inom läsning i en viss årskurs med samma strukturerade arbetssätt i läsundervisningen. Syftet 

med metoden som används beskrivs vara att avkodningen ska förbättras och upplevelsen 

framställs som att arbetssättet ger bra resultat inom avkodning för de flesta eleverna, men att 

man inte når alla med denna metod.   

Lärare 13 förklarar: 

 

Jag jobbar sedan vidare med något som heter TIL-tidig intensiv lästräning. Och det är en 

metod. Vi har arbetat med den i några år. Vi tycker att den fungerar bra. TIL handlar om 

att man tar ut ett barn tre till fem gånger i veckan i 20 minuter. Och du har en bestämd 

jobbordning. Ni läser en bok tillsammans, barnet skriver en mening, vi klipper isär den 

här meningen, lägger den i ett kuvert hem till mamma och pappa och boken åker hem. De 

läser hemma, de lägger meningen, kommer tillbaka, läser upp boken, lägger meningen, 

får en ny bok som vi läser, skriver en ny mening o.s.v. Det jobbar vi med i årskurs 1 på 

våren. //…// På vissa barn är det så här, rakt uppåt faktiskt. Och för vissa barn går det inte 

något bra.  

 

Från en annan synvinkel på arbetssätt som möter eleverna individuellt framkommer det att 

klassen kan utgå från ett gemensamt arbete och att man inom denna ram anpassar till elevens 

kunskapsnivå. Fokus i denna undervisning ligger i det gemensamma och utgår från elevernas 

erfarenheter. Vinsten av arbetssättet förmedlas vara självförtroendestärkande och att eleverna 

inte hamnar i misslyckanden. Här beskrivs att eleverna inte arbetar med olika metoder utan 

med olika svårighetsgrader av samma arbete.  

   

Jag tycker att det är bra om man för hela gruppen lägger nivån från den som är jätteduktig 

till den som kanske har lite svårare. Att man lägger upp undervisningen där ingen av dem 

känner sig drabbade. De duktiga ska känna att de får utlopp för sin kapacitet och de svaga 
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ska känna att de klarar undervisningen. Personligen lägger jag bild i mitten av 

undervisningen för där kan alla fångas. Sen går man ut till läsning och skrivning och 

siffror. För då är hela gruppen med. Jag kallar det för att hitta den magiska mittpunkten 

och få ”The flow”. //…// Den som är svag känner att jag är med, jag gör som alla andra 

(15).  

 

Andra lärare lyfter fram att de möter elever med olika metoder i syfte att eleverna ska stärka 

sin inlärning, genom att träna samma moment på flera sätt. Det bidrar också till att eleverna 

får en varierad undervisning. Arbetssättet upplever lärare leder till att eleverna lyckas i sitt 

arbete då inlärningen befästs ordentligt. Lärare beskriver att då man arbetar med olika sinnen 

stärks inlärningen och olika sätt att lära passar olika barn. Arbetssättet lyfts fram som 

självförtroendestärkande och att det gör att eleverna får en god grund i sin fortsatta 

läsutveckling.  

 

Jag tror på variation, att man kan göra på olika sätt. Musik, film, bild, ja alla sinnen. I 

sand, lera, många moment. Man ska se till att de får in grunderna från början och att de 

känner att de kan (2). 

   

Tydlig undervisning 

Ett mönster som framträder i analysen är att explicit, modellerande undervisning upplevs vara 

framgångsrikt för elever som visar svårigheter inom läsning. Denna undervisning beskrivs ge 

eleverna förståelse kring hur man ska lösa en uppgift och lärarna uttrycker att det stärker 

deras känsla av att kunna. Det framkommer att lärare upplever resultatet av denna insats som 

positivt för självförtroendet och att det ger eleverna strategier för att kunna ta sig an liknande 

uppgifter i framtiden.  

Lärare 2 berättar: 

 

Att vi gör tillsammans först och att de får göra själva sen. I början är det viktigt med 

självförtroende, att de får lyckas. 
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Ytterligare ett sätt att se på tydlig undervisning lyfts fram som att det är eleven som ska vara i 

centrum, vilket beskrivs göra att undervisningen blir tydlig för eleven. I arbetssättet tydliggörs 

övningar med bild och samtal utifrån elevens erfarenhetsvärld. Här beskrivs det att läraren 

kan ha en mer passiv roll. Det uttrycks att undervisningen kan behöva backa lite från den 

teoretisk biten och istället gå från föreläsande till mer utifrån barnen. Vinster som arbetsglädje 

och att det är underlättande för läraren beskrivs. Även ökad samhörighetskänsla nämns som 

vinst med detta arbetssätt och att denna samhörighetskänsla upplevs leda till ökat 

självförtroende hos eleven.  

 

Läsa och skriva kommer in automatiskt. Man hittar barnets energi. De hittar i stället sin 

egen inlärning. Istället för att läraren ska dra det ur dem (15).  

 

Vid en jämförelse mellan dessa två synsätt på tydlig undervisning framkommer det att lärare 

upplever att båda sätten leder till stärkt självförtroende hos eleverna vilket upplevs vara 

positivt för läsinlärningen. De lärare som använder läraren mer som en modell uttrycker även 

vinster kring själva läsinlärningen då barnet anammar strategier för att utveckla läsförmågan.  

 

Individuella insatser  

Gällande individuella insatser i årskurs 1 framkommer ett mönster i analysen att de 

intervjuade lärarna upplever det framgångsrikt att arbeta specifikt med träning av fonologisk 

medvetenhet samt avkodningsträning där kopplingen mellan grafem och fonem ingår. Alla 

lärare i undersökningen ger uttryck för att de fokuserar på bokstävernas ljud i denna träning. 

De individuella insatserna sker oftast genom att eleven lämnar klassrummet och tränar hos 

specialläraren/specialpedagogen. I några fall sker träningen i klassrummet. Det framkommer 

att för att få så bra resultat som möjligt i den enskilda träningen är det viktigt att läraren och 

eleven har en god relation, att träningen är rolig samt att det är elevens behov som styr.  

Träning i fonologisk medvetenhet och bokstavskännedom   

Lärare beskriver att elever som visar låga resultat inom fonologisk medvetenhet i 

förskoleklass i flera fall får specifik träning i fonologisk medvetenhet och bokstavskännedom. 

Träningen sker då hos specialläraren/specialpedagogen och antingen sker denna extra träning 



 

 

26 

 

i slutet av förskoleklassen eller i början av årskurs 1. De lärare som genomför denna träning 

ger uttryck för att eleverna lär sig att lyssna efter ljuden. De upplever att träningen ger ökad 

ljudsäkerhet och att eleverna blir säkrare på hur bokstäverna låter. Lärarna menar att denna 

träning bidrar till att avkodningen kommer igång hos de flesta. Hos de elever där träningen 

inte ger tillräckligt resultat uttrycker lärare att insatsen inte räcker och att de behöver mer 

träning eller en annan form av träning.  

 

Jag såg direkt att det var 6 av 50 som inte hade förstått så mycket av den fonologiska 

träningen som de hade fått under ett års tid. Jag tog ut 10 som tränade i två grupper. Sen 

kunde jag avpollettera 4 på en gång. Jag började med detta andra veckan på hösten. Jag 

körde Bornholm och vi lekte ljud. //…// Så jobbade vi med ord, mening och bokstav. Vi 

försökte bryta ner och bygga ihop och lyssna. Så arbetade jag hela hösten, och så kunde 

jag släppa en och en och en till. Så hade jag bara tre kvar. Klassen arbetade också med 

Bornholm men så jobbade jag extra med de här (13).  

 

Automatisera koppling mellan grafem och fonem samt avkodningsträning  

Att elever som inte kommit igång med sin läsning i årskurs 1 tränar kopplingen mellan 

grafem och fonem samt sammanljudning av ett fåtal bokstäver i taget lyfts fram som en 

framgångsrik individuell insats. Syftet med träningen beskrivs då vara att koppla rätt bokstav 

till rätt ljud och att sammanljuda. Detta tränas med olika material på olika skolor och sker ofta 

som intensivträning hos speciallärare/specialpedagog eftersom det upplevs som mest effektivt 

att arbeta enskilt eller i mindre grupp, då syftet är att förbättra avkodningen hos de som har 

svårt med denna. Resultatet av träningen beskrivs vara god gällande läsförmågan. Det upplevs 

ge en god effekt på automatiseringen och lärarna uttrycker att framgång i läsningen föder 

framgång. Arbetssättet framställs även vara tydligt för eleven. Eleven vet vad de ska träna på 

och vad som krävs för att nå dit. Lärare berättar att då man lägger till en bokstav i taget lyckas 

eleverna och blir självständiga i sitt arbete. De lärare som använder läsning i bok som extra 

träning för de elever som behöver avkodningsträning, kunde inte lika tydligt beskriva positivt 

resultat på elevernas läsutveckling som de lärare som använder en specifik metod där några 

ljud sammanljudas åt gången. De lärare som arbetar med läsning i bok lät de elever som hade 

svårigheter att läsa träna på en liten del av text. Det beskrivs innebära att eleven kan läsa en 

rad i boken med lärarstöd för att sedan lära sig raden utantill. Därefter hjälper läraren till att 
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läsa resten. Det uttrycks att vinsten med detta arbetssätt är att specialläraren kan arbeta med 

fler elever i taget vilket gör att det inte är så resurskrävande.  

Vinsten med att arbeta med några ljud åt gången beskriver lärare ger eleven en säkrare 

läsning, vilket de uttrycker bidrar till högre självförtroende hos eleven. I relation till detta lyfts 

ett annat arbetssätt fram som beskrivs leda till fördelar för läraren samt att eleven får 

uppmärksamhet. Här uttrycks ingen vinst i själva läsutvecklingen för eleven. I denna träning 

övar eleven läsning tillsammans med specialläraren i klassrummet utifrån de övningar som 

klassen gör. Arbetet sker då med förstärkningsmaterial samt att läraren meddelar föräldrarna 

vilket ljud de fokuserar på så de kan träna hemma. Det framhålls att eleverna på detta sätt 

känner sig sedda. Effekten av träningen uttrycks vara att klassläraren hinner med de andra 

eleverna. Följande citat visar skillnaden mellan några lärares specialundervisning gällande 

vad träningen fokuserar på. De olika specialundervisningarnas träning speglar det som lärarna 

uttrycker som vinst med insatsen. 

 

Målet är att de ska börja läsa. Då har jag plockat fram Läsinlärning i 7 steg så att de får 

träna ljudning. 4 av 5 av mina ettor har börjat på att läsa nu efter att vi använt 

läsövningarna i 2 veckor. Och de säger, är det så här det funkar? SOL, ja, jag kan läsa. 

Det är så skönt att se när de lyckas. De blir så jättemotiverade och tycker att det är så 

roligt när de märker att de kan. Det är dit jag vill, för sen kan jag släppa de här barnen. 

//…// Att förstå att det faktiskt är grafem och fonemkopplingar. När barnet är där får man 

ett kvitto på att nu förstår de att det hänger ihop. Att symbolen hänger ihop med ljudet 

och då ser man att insatsen fungerat. //…// Då kan jag se att insatsen är effektiv. Och 

barnet kanske känner att de får en bra självkänsla och får en tillit till sin egen förmåga. 

Det tycker jag är det största kvittot, för det är så många barn som kommer, jag kan 

ingenting, jag kan ingenting, ingenting alls och sen så kan jag (3). 

 

De ska vara i klassen med sin lärare. Nu ska vi lära er att hjälpa er. Effekten av att de 

arbetar tillsammans i klassrummet är att barnet tycker det är skönt att en vuxen hinner 

med och klassläraren slappnar av och hinner med de andra. Det är enbart positivt (15). 

  

I en jämförelse mellan på vilket sätt lärarna uttrycker att insatserna ger resultat, framkommer 

det att de elever som individuellt tränar utifrån en specifik modell som strukturerat tränar 
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avkodning, blir bättre på att avkoda och självförtroendet stärks. De elever som får stöd i sin 

klass utifrån det klassen arbetar med blir effekten av träningen mer på den sociala nivån, att 

eleverna känner sig sedda och tycker arbetet är roligt. I analysen framkommer det att lärare 

upplever att man i yngre åldrar behöver gå till specialläraren om syftet är att kunna avkoda 

bättre, annars får man inte tillräckligt bra resultat inom avkodningen. Det uttrycks dock att det 

i senare åldrar kan vara effektivt att specialläraren arbetar i klassen.  

Att använda skrivandet för att utveckla läsförmågan beskrivs vara ett framgångsrikt arbetssätt 

att använda på klassnivå för att möta de elever som visar svaga fonologiska kunskaper. 

Träningen sker då gemensamt i klassen men upplevs möta det individuella behovet. Lärare 

uttrycker att skrivandet ger förbättringar inom avkodning. Det framkommer att om en elev 

behöver ytterligare fonologisk träning kan man i skrivandet lätt upptäcka detta och då ge 

eleven ytterligare individuell träning hos specialläraren.   

 

Jag jobbar med skriva sig till läsning. Där är ju uppgifter som är mycket öppna. Alla kan 

göra, oavsett hur långt man har kommit i sin läs- och skrivutveckling. Och då blir det 

några som spökskriver, det blir bildläsning. //…// Uppgifterna är så att barnen kan 

utmanas hur mycket som helst (11).  

 

Analysen av resultatet visar att lärare upplever att det är viktigt att eleverna tydligt befäster 

olika steg inom läsinlärningen genom överinlärning, så en automatiserad läsning kan uppnås. 

Insatsen att överinlära kunskaper beskrivs vara effektiv då eleven tränar mot ett specifikt mål 

där en kartläggning av elevens kunskap ligger till grund för insatsen. Lärare ger uttryck för att 

det är framgångsrikt då specialläraren kartlägger elevens kunskap och arbetar strukturerat 

individuellt med eleven, och att eleven sedan färdighetstränar samma moment i klassrummet. 

Därefter kan specialläraren följa upp arbetet för att se om eleven befäst det den tränat på och i 

så fall ge eleven nya utmaningar. Att överinlära på rätt saker uttrycker lärare ger effekt för 

inlärningen. Mindre framgångsrikt uttrycks vara då elever sporadiskt tränar en mängd olika 

kunskaper utan ett specifikt mål som utgår från en kartläggning.  

En individuell insats som framkommer, som har till syfte att utveckla avkodningsförmågan 

hos eleverna, är att eleverna tränar hos speciallärare några gånger i veckan samtidigt som 

arbetet förstärks i klassrummet genom individuell färdighetsträning på dator eller iPad. Syftet 

med träningen beskrivs vara att eleverna ska befästa kopplingen mellan grafem och fonem 
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genom överinlärning så avkodningen förbättras. Eleverna beskrivs i denna träning kunna delta 

i undervisningen i klassrummet samtidigt som de tränar utifrån sitt behov. Lärare uttrycker att 

de upplever effekten av träningen som att eleverna får känna att de lyckas och blir 

självständiga i sitt arbete. Detta för att träningen utgår från det eleven kan. Resultatet av 

träningen upplevs även vara en säkrare avkodning.  

  

Med Trädet blir de mer och mer självständiga, eftersom de i början arbetar med det de 

kan så får de ju lyckas. Sen lägger man till någon bokstav som de inte kan och då blir det 

en svår bokstav i taget. Jag tror jättemycket på Trädet faktiskt. Vi har kört det och sen 

fortsatt med läslistor. Varje gång de kört Trädet så läser de upp orden de jobbat med och 

då kan de läsa dem. Sen använder de den tekniken när de läser annat. Att inte ljuda, att ta 

orden i delar. På så sett ser man effekten. //…// När vi märker att någon har svårt för 

fonologisk medvetenhet då sätter vi igång med Trädet i ettan (1).  

 

Lärare beskriver att nackdelen med att färdighetsträna kunskaper digitalt kan vara att det finns 

en risk för att eleverna ägnar sig åt övningar som inte hör till lärarens syfte med träningen.  

 

Det som jag upplever som svårt är när det handlar om att ta ansvar för sitt eget lärande. 

Det blir inte alltid det jag önskar att de ska göra. Det kan bli mer ett spel bara. Då blir det 

inte det jag tänkt mig, så det behöver jag fånga i gruppen på andra sätt (11).  

 

Fördjupad analys 

I analysen av resultatet framkommer det att de skolor som har en tydlig plan för att möta 

elever som indikerar svårigheter inom läsutvecklingen visar ett förebyggande synsätt på 

problematik. De sätter in insatser i ett tidigt skede och ger ofta eleverna stöd innan de hamnat 

i misslyckanden. På de skolor där det saknas rutiner kring vilka insatser som sätts in när 

svårigheter uppmärksammas, förekommer stöd mer som en åtgärd än ett förebyggande arbete.  

Det framkommer även en bild av att insatser oftast sätts in i ett förebyggande skede på de 

skolor som kännetecknas av att lärare samarbetar och stöttar varandra kring problematiska 

frågor, till skillnad från de skolor där samarbete är av underordnad betydelse. Då lärarna 

arbetar mer ensamma förekommer de flesta insatser som åtgärder. Analysen visar ett samband 
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mellan de skolor som har en tydlig arbetsgång för att möta elever som visar bristande 

fonologiska förmåga eller kollegialt samarbete och att de upplever sin skolas förebyggande 

insatser som effektiva och att skolan ger eleverna adekvat stöd. Lärare som inte har en rutin 

för att uppmärksamma lässvårigheter och där de inte arbetar så mycket tillsammans, ger 

uttryck för att man inte räcker till för att möta elevernas behov. Skolverket (2014b) trycker på 

att elevhälsan ska arbeta främjande och förebyggande. Analysen visar att lärarna i den här 

undersökningen upplever att samarbete kring problematik samt inarbetade rutiner för att möta 

elever som indikerar svårigheter inom läsning är främjande och förebyggande insatser. Olika 

specialpedagogiska perspektiv på svårigheter kan härledas till hur man arbetar med insatser. 

Då man arbetar med förebyggande insatser på organisationsnivå, visar lärarna ett synsätt på 

problematik som kan relateras till ett organisationsperspektiv (Skidmore, 1999; Ström & 

Lahtinen, 2012), vilket inte pekar ut eleven som bärare av problem utan att svårigheter 

uppstår för att skolan inte kan möta elevens behov. På en skola kan finnas organisatoriska 

insatser som verkar för att förebygga misslyckanden hos eleverna men lärare beskriver att det 

inte alltid fungerar på hela skolan. Det uttrycks att det kan vara en utmaning att få alla lärare 

på skolan att följa de riktlinjer som bestämts. Analysen visar att det kan medföra att stöd till 

elever sätts in i ett senare skede än om riktlinjerna följts och då hamnar stödet för eleven på 

individnivå istället som en förebyggande insats på gruppnivå. Utifrån lärares beskrivningar 

framkommer det att lärare kan se elever som visar svårigheter inom läsning som ett problem 

som bör åtgärdas av specialläraren. Analysen visar att det leder till senare och individuella 

specialpedagogiska insatser där undervisningen i helhet inte möter elevens förutsättningar. 

Detta synsätt på svårigheter kan beskrivas som ett individuellt specialpedagogiskt perspektiv 

(Ström & Lahtinen, 2012) där man uttrycker att det är eleven som har svårigheter och behöver 

åtgärdas. I skolans styrdokument står det att man i skolan först ska titta på organisationen 

kring en elev som visar svårigheter innan man fokuserar på individuella stödinsatser 

(Skolverket, 2014a).  

Det framkommer att en fördel för elevernas läsutveckling är då en skola har olika 

yrkeskategorier anställda, exempelvis både lärare och beteendevetare. Det beskrivs även vara 

till fördel för eleverna om skolan har fler speciallärare/specialpedagoger som arbetar 

tillsammans. Då har de tid att direkt kunna arbeta med förebyggande insatser. Ett mönster 

som framkommer är att insatser sätts in sent eller uteblir då speciallärare/specialpedagoger 

arbetar ensamma och har för många roller i sitt uppdrag. Lärare förmedlar att de kan arbeta 

med uppgifter som inte ingår i professionen och uttrycker att mycket av tiden går åt till att 
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hantera situationer som inte har med deras egentliga uppgifter att göra. De ger uttryck för 

dilemmat att prioritera mellan arbetsuppgifter. Vissa situationer behöver arbetas med akut och 

prioriteras då före kontinuerlig lästräning. De val som dessa lärare behöver göra kan relateras 

till dilemmaperspektivet som förklarar skolsvårigheter utifrån att en lärandemiljö är 

komplicerad och att motsättningar kan uppkomma som är svåra att reda ut (Nilholm, 2003; 

2005). 

Lärare i undersökningen berättar att undervisningen behöver anpassas till elevernas behov för 

att eleverna ska nå framgång inom läsningen. Det kan till exempel handla om att läraren 

behöver vara tydligare i sina förklaringar. Analysen visar ett samband mellan de lärare som 

arbetar med tidiga och förebyggande insatser i undervisningen och att de lärarna ser på 

svårigheter inom läsningen utifrån att det är undervisningen som behöver förändras för att nå 

elevernas behov. Fokus läggs här på att utveckla verksamheten och undervisningen och 

försöka finna vägar som möter eleven. De lärare som tittar på om problem uppstår i olika 

möten, till exempel mellan undervisningens utformning och elevernas förutsättningar, 

uppvisar ett relationellt perspektiv på skolsvårigheter där problematik förklaras utifrån att 

svårigheter uppkommer i olika relationer, till exempel i relationen mellan elev och lärare 

(Emanuelsson et al., 2001). Lärare lyfter fram att undervisningsmetoden man använder kan 

vara ineffektiv och att man då behöver anpassa metod efter individ. Det visar på ett 

organisationsperspektiv (Skidmore, 1999; Ström & Lahtinen, 2012) på svårigheter där skolan 

och undervisningsmetoder inte lyckas möta det behov som finns.  

I analysen framkommer två skilda sätt att förhålla sig till specifika insatser för elever som 

riskerar att uppleva svårigheter inom läsutvecklingen. Ett sätt är att elever som visar 

indikationer på svårigheter inom läsning tidigt behöver träna färdigheter enskilt, utanför 

klassen, för att utvecklas så långt som möjligt. Lärare beskriver att, i och med att eleven blir 

bättre på att läsa, blir effekten av insatsen positiv även gällande självförtroendet, då de menar 

att framgång föder framgång. I denna träning arbetar lärarna ofta utifrån en specifik metod 

som utgår från den elev man möter och syftet med träningen är oftast tydligt kopplad till det 

resultat man uppnår. Det andra förhållningssättet gällande specifika insatser, beskrivs handlar 

mer om att stärka elevens självförtroende och tillhörighet till sin klass. Insatsen är då riktad 

mot att få hjälp i det dagliga arbetet i klassen och förstärka elevens inlärning genom att eleven 

tränar mer på det den tränar i klassrummet. Här är syftet med träningen och den effekt man 

ser av träningen inte lika tydligt sammankopplad. Lärare uttrycker ett dilemma kring att 
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bedöma om en elev ska lämna sin klass för att träna på en specifik färdighet eller om eleven 

ska ingå i klassens träning. Det handlar då om funderingar kring vad som bäst gynnar eleven, 

då de ser fördelar med undervisning i mindre sammanhang men är medvetna om att elever 

kan uppleva det utpekande att lämna gruppen. Dilemmaperspektivet (Nilholm, 2003; 2005) 

beskriver det komplexa i en undervisningssituation och att det finns motsättningar som kan 

vara svåra att lösa. 

En bild som framkommer är att lärare satsar på avkodningsträning i början av 

läsinlärningsprocessen vilket stöds av Taube et al. (2015) som menar att man behöver 

fokusera på avkodningsfärdigheter i början av läsinlärningen medan man behöver arbeta med 

förståelse hela livet. Alla lärare i undersökningen ger uttryck för att ljuden har stor betydelse 

för en lyckad avkodningsträning, vilket stöds av Olofsson (2009) som menar att man behöver 

kunna avkoda fonologiskt för att kunna läsa. Detta synsätt speglar i de flesta fall vilka 

metoder lärarna väljer att arbeta utifrån och även att metoden man valt ger effekt på 

avkodningen. I några fall beskriver lärarna fonologins betydelse men riktar undervisningen 

bort från ljuden. Dessa lärare beskriver inte att träningen ger förbättrad avkodning utan lyfter 

fram att träningen ger vinster som handlar om andra färdigheter så som stärkt självförtroende. 

Analysen visar i dessa fall att målet med träningen då inte speglar träningens resultat.  

Diskussion 

Syftet med denna undersökning var att få fördjupad förståelse av lärares arbete med tidiga 

insatser för att främja en god läsutveckling. Undersökningen har gett svar på 

frågeställningarna, hur några lärare som verkar i årskurs 1-3 arbetar med tidiga insatser utifrån 

den information de har om elevers kunskaper inom fonologisk medvetenhet i förskoleklass 

samt hur dessa lärare upplever resultatet av de insatser de genomför. I diskussionsdelen 

kommer vi först föra en diskussion kring metoden för att sedan diskutera analysen av 

resultatet kopplat till litteraturen som finns i bakgrunden. 

 

Metoddiskussion 

Vi valde att använda oss av halvstrukturerade livsvärldsintervjuer för att ta reda på de 

intervjuades upplevelse av ett fenomen. Kvale och Brinkmann (2014) menar att denna typ av 

intervju passar för att få fatt i den intervjuades beskrivning av det man undersöker. 
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Observationer hade möjligtvis fördjupat och stärkt lärarnas beskrivningar men inte gett oss 

mer information om deras upplevelser. Eftersom vi inte gjorde några observationer 

genomförde vi istället fler intervjuer för att få tillräckligt med material att tillgå i 

undersökningen. Om vi tittat på elevernas måluppfyllelse i relation till de beskrivningar 

lärarna gav om insatser, skulle vi fått ett tydligare svar på om insatserna gav det resultat de 

lyfte fram. Eftersom vi endast skulle ta reda på lärarnas upplevelser kring insatserna var det 

inte nödvändigt att undersöka det.  

När man har en kvalitativ ansats är det viktigt att man använder sig av ett meningsfullt urval, 

det vill säga att man väljer personer som har relevanta kunskaper och erfarenheter i ämnet 

(Creswell, 2013). Utifrån vårt urval fick vi både ta del av förstelärares, speciallärares och 

specialpedagogers tankar kring undersökningens frågeställningar. De som intervjuades är 

verksamma i 5 olika kommuner och de har olika erfarenhetslängd inom skolan och hade olika 

åldrar. Detta bidrog förmodligen till att vi fick in ett större spektra av beskrivningar än vad 

undersökningen hade fått om vi inte haft denna spridning. Antalet intervjuer bidrog till att vi 

fick ett brett material att använda i analysen i förhållande till undersökningens storlek. Det 

möjliggjorde att jämförelser kunde göras och då fler intervjuer lyfte fram liknande svar 

stärker det undersökningens tillförlitlighet. Vi använde oss av en intervjuguide i 

undersökningen vilket medverkade till att syfte och frågeställningar hölls i fokus. Även det 

bidrog till att de intervjuades svar var lättare att jämföra med varandra, vilket gynnar 

tillförlitligheten.  

Analysen ska bottna i det empiriska materialet (Szlarski, 2015). Genom att använda flertalet 

citat i undersökningen förankrar vi analysen i råmaterialet. Då blir analysen nära verkligheten. 

Att citaten och tolkningarna har få motsägelser stärker undersökningens tillförlitlighet 

(Thornberg & Fejes, 2015). I vår undersökning hade vi ofta fler citat som belyste samma sak. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) ska man då välja att presentera det citat som tydligast 

visar det man vill belysa, vilket vi också gjorde. 

Vi är medvetna om att vårt deltagande och interaktionen med personerna vi intervjuat kan ha 

påverkat lärarnas beskrivningar. Våra förutfattade meningar kring ämnet kan ha påverkat de 

följdfrågor vi ställde och därmed påverkat lärarnas svar (jfr Larsson, 2005). Vi försökte bortse 

från våra erfarenheter och kunskaper i ämnet men vi är medvetna om att det inte går att frånse 

helt.  
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En nackdel i undersökningen kan vara att vi delade på oss och gjorde intervjuerna var och en 

för sig. Det kan ha påverkat svaren vi fick eftersom vi då var själva med att formulera 

passande följdfrågor. Samtidigt kan vi se fördelen med att genomföra intervjuerna på egen 

hand då intervjusituationen kan upplevas mer balanserad då det är en som intervjuar och en 

som blir intervjuad. Vore det två som intervjuar kan maktobalans föreligga (jfr Kvale & 

Brinkmann, 2014). 

Inspelning och transkribering av intervjuerna gjorde det möjligt att den som inte varit med på 

intervjun kunde ta del av det som sades. Det stärker undersökningens tillförlitlighet att vi var 

två som arbetade med analysen av resultatet då vi diskuterade tolkningarnas rimlighet. 

Inspelningen möjliggjorde omlyssning som underlättade analysen. Den bidrog också till att vi 

inte behövde anteckna lärarnas beskrivningar under själva intervjun, utan att vi hade större 

möjlighet att vara närvarande i det läraren sa och kunna ställa relevanta följdfrågor. Några av 

lärarna vi intervjuat visade inledningsvis att det upplevdes obekvämt att vi spelade in deras 

svar, vilket kan ha påverkat deras beskrivningar. Vi märkte att dessa lärare efter ett tag inte 

verkade tänka på att vi spelade in och de gav detaljerade beskrivningar.   

För att den man intervjuar ska känna sig bekväm i intervjusituationen bör man använda sig av 

frågor som är lätta att förstå (Kvale & Brinkmann, 2014). Under intervjuerna var vår intention 

att vi skulle använda oss av lättförståeliga frågor vilket vi upplevde att vi gjorde för de flesta 

vi intervjuade. Under ett fåtal intervjuer behövde vi klargöra vad vi menade med några av 

frågorna. Vi tolkar detta som att några frågor inte var tillräckligt tydliga men också att några 

lärare var ovana vid att tänka kring vissa av frågorna och därför hade svårt att formulera svar 

kring dessa. När det uppkom svårigheter kring frågorna eller ämnet försökte vi stötta läraren 

genom att förklara mer precist vad vi menade och då kom vi vidare i intervjun.  Vid ett 

tillfälle fick vi känslan av att vi ställde obekväma frågor. Vi märkte det genom att den 

intervjuade läraren inte svarade på frågan utan istället ställde en motfråga. Vi upplevde att det 

är ett dilemma att bestämma hur dessa komplexa situationer ska mötas. I det här fallet gick vi 

vidare med andra frågor i intervjuguiden och läraren som intervjuades fortsatte beskriva sitt 

arbete. 

Två av intervjuerna var parintervjuer och det medför en risk att talutrymmet blir ojämnt 

fördelat. Det kan också leda till att bådas åsikter inte kommer fram lika tydligt och att deras 

svar påverkades av varandra. Under parintervjuerna vi genomförde var båda aktiva och bidrog 
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till vad som sades men vi vet inte om de hade svarat annorlunda på våra frågor om vi hade 

träffat dem enskilt. 

De flesta av intervjuerna genomfördes under eftermiddagstid då både vi och de som vi 

intervjuade hade arbetat fram till att vi träffades. En försvårande faktor vi märkte var att en 

lärare upplevdes stressad, vilket bidrog till att vi höll tillbaka följdfrågor som vi annars hade 

ställt. Det kan ha bidragit till att svaren från den intervjuade inte fick samma djup som det 

kunde ha fått. Under en annan intervju hade läraren haft en dålig dag och vi tror att det 

påverkade svaren så att det blev mer negativa. Vi ställer oss frågan om resultatet sett 

annorlunda ut om vi hade träffats på morgonen eller under exempelvis en studiedag.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med undersökningen var att få fördjupad förståelse av lärares arbete med tidiga insatser 

för att främja en god läsutveckling. Vi har fått större förståelse för detta genom att vi har fått 

svar på undersökningens frågeställningar, hur lärare som verkar i årskurs 1-3 beskriver att de 

arbetar med tidiga insatser utifrån den information de har om elevers kunskaper inom 

fonologisk medvetenhet i förskoleklass samt hur de upplever resultatet av de tidiga insatser de 

genomför. I arbetet med tidiga insatser för att utveckla elevernas läsning beskriver lärare att 

de arbetar med samarbete, att organisera undervisningen utifrån eleverna, tydlighet i 

undervisningen, olika metoder utifrån varje elev samt träning inom fonologi och på 

kopplingen mellan fonem och grafem. Lärare upplever att dessa insatser ger ett gott resultat 

för elevernas läsutveckling.  

I undersökningen framkom två olika sätt att förhålla sig till specialpedagogiskt stöd inom 

läsning. Ett där man i klass arbetar med att stötta eleven i det arbete klassen genomför, där 

vinsten av träningen främst beskrivs som självförtroendestärkande. Det andra sättet är att 

eleven behöver enskild träning inom läsning för att utvecklas så långt om möjligt. Här 

beskrivs vinster som att läsningen förbättras och att eleven blir stärkt av att lyckas. Det senare 

förhållningssättet leder till att eleven arbetar i en mer segregerad miljö under den specifika 

träningen. I undersökningen framkommer ett dilemma för en del lärare som låter elever arbeta 

enskilt, då de ska ta ställning till huruvida en elev ska få enskild undervisning i läsning eller 

arbeta med samma övningar som sina klasskamrater i klassrummet. Flertalet lärare i 

undersökningen upplever att elever i de lägre åldrarna som behöver stöd i sin läsning får mest 
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effektiv träning genom enskild undervisning utanför klassrummet, vilket stöds av Fälth 

(2013) som menar att en till en undervisning är framgångsrikt för läsutvecklingen. Lärarna 

lyfter dock fram att det finns risker med enskild träning då elever kan känna sig utpekade. Det 

bekräftas av Fischbein (2014) som belyser att enskild träning utanför klassens sammanhang 

kan göra att eleven upplever stigmatisering. Vi kan se en motsättning mellan 

specialpedagogiska teorier och teorier kring läsning. Den enskilda träningen kan belysa ett 

individperspektiv på svårigheter som kan verka negativt på elevens självförtroende samtidigt 

som träningen kan verka positivt på läsförmågan. Om man utifrån ett organisationsperspektiv 

anpassar klassundervisningen till den enskilda elevens behov får eleven delta i klassens 

övningar och får möjlighet att känna den tillhörigheten. Det kan dock också leda till att eleven 

inte får den träning som ger bäst effekt på läsförmågan. Om en elev inte får enskild träning 

kan läsutvecklingen blir hämmad, vilket kan påverka prestationerna i fler ämnen. Eleven 

kanske då upplever sig som rumsligt inkluderad men inte didaktiskt. Dessa tankegångar går 

hand i hand med Göransson et al. (2012) som lyfter fram att den svenska skolan inte är så 

inkluderande som det ibland framställs. I Finland ser man på enskild specialundervisning som 

ett sätt att bli inkluderad i samhället senare i livet (Sarromaa Hausstätter & Takala, 2010). Vi 

ser att en blandning av båda synsätten kan vara till fördel för eleven. Det vore önskvärt om de 

som behöver får enskild stöttning under intensivperioder och att undervisningen i 

klassrummet samtidigt anpassas efter elevens behov. Dessa insatser behöver sättas in innan 

eleven upplever läsning som negativt. Dessa tankegångar stöds av Lundberg och Strid (2009) 

som uttrycker att tidiga insatser förebygger misslyckanden inom läsning och av Tjernberg 

(2013) som lyfter fram att olika barn har olika behov och att det leder till att lärare behöver 

kunna möta elever med olika metoder utifrån individuella förutsättningar. 

Orsaken till att en elev ska få stöd enskilt ser vi i undersökningen kan vara olika. En del lärare 

vill att specialläraren/specialpedagogen ska stärka inlärningen i samverkan med 

klassrumsundervisningen och några vill att specialläraren ska åtgärda ett problem. Här kan 

man se att lärarna skiljer sig åt i vilket specialpedagogiskt perspektiv på svårigheter de antar. 

Vi ser det som en fördel för eleven att läraren har ett organisationsperspektiv på svårigheter 

både i klassrumsundervisningen och i den enskilda träningen. Då kan läraren lyfta 

problematiken från eleven och möta eleven med metoder och förhållningssätt som passar 

individen. Då möter skolan elevens behov under hela dagen och kan förhoppningsvis undvika 

att eleven hamnar i misslyckanden. Att det är positivt för elevens kunskapsutveckling då 
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läraren möter elevens individuella behov i undervisningen bekräftas av Myrberg (2003) och 

Tjernberg (2013). 

En viktig aspekt att ta hänsyn till i undervisningen visar undersökningen är elevens 

självförtroende. Lärarna tar sig an självförtroendehöjande insatser på olika sätt. En del ser det 

som att självförtroendet hos eleven utvecklas som en konsekvens av att eleven blir bättre på 

att läsa. Om eleven inte utvecklar sin läsförmåga på ett önskvärt sätt kan en negativ spiral 

uppstå där eleven undviker läsning. Det stärks av Stanovich (1986) som poängterar att elever 

som visar svårigheter inom läsning tenderar att läsa mindre och mindre i och med att negativa 

läsupplevelser gör så att läsning undviks. Resultatet stöds även av Taube (2007) som visar att 

misslyckanden kan ge självförtroendeproblematik. Andra lärare lyfter fram fördelen med att 

elever i behov av särskilt stöd inom läsning arbetar i sin klass där känslan av gemenskap 

verkar främjande för självförtroendet. Det går i linje med Fischbein (2014) som lyfter fram 

risken att uppleva stigmatisering då elever lyfts ur sitt sammanhang. Vi ser fördelen med att 

elever i behov av särskilt stöd stärks av att delta i undervisningen i klassrummet. Vi vill dock 

lyfta fram att en utmaning för skolan då kan bli att ge eleven den läsundervisning den är i 

behov av, så att inte brister i denna förmåga uppkommer på bekostnad av att eleven deltar i 

klassrumsundervisningen.   

Lärare i undersökningen lyfte fram olika organisatoriska insatser som de upplevde verkade 

positivt på elevernas läsutveckling. Samarbete på olika sätt var en av de organisatoriska 

insatser lärare lyfte fram som framgångsrikt. Samarbete uttrycks vara en kompetenshöjande 

faktor (Kearns, 2005; Timperley, 2013) och lärarens kompetens är en viktig kvalitetsfaktor för 

att eleverna ska lyckas (Myrberg, 2003). Utifrån detta menar vi att god kompetens hos lärarna 

ökar möjligheterna att hindra att läs- och skrivsvårigheter uppkommer. De tidiga 

organisatoriska insatserna stämmer väl överens med att Skolverket (2014a) uttrycker att man 

ska titta på organisationen kring eleven innan man tittar på individuella åtgärder. Utmaningen 

gällande organisatoriska insatser kan vara att det finns många olika personer på en skola, 

vilket kan leda till att risken ökar för att inte alla deltar i de organisatoriska insatser som 

skolan arbetar med. Implikationerna för eleverna kan då bli att det uppstår skillnader på en 

skola vad gäller insatsernas karaktär.   

Undersökningen visar att det förekommer att man säkerställer kvaliteten i undervisningen i 

årskurs 1 genom att samma lärare år efter år undervisar i denna årskurs. Att kvalitetssäkra 

årskurs 1 genom att en lärare återkommande undervisar i årskursen upplevde lärare som en 
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effektiv förebyggande organisatorisk insats gentemot läs- och skrivsvårigheter. Orsaken till 

denna organisatoriska insats beskrivs vara att alla elever ska få möta en lärare som bidrar till 

hög måluppfyllelse och därmed ge alla elever en god start. Från ett organisationsperspektiv tar 

man i och med denna insats ansvar för att kunna möta elevernas skiftande behov. Heimdahl 

Mattson och Roll-Pettersson (2007) påtalar att de mest hängivna lärarna oftast arbetar i 

specialundervisningen i mindre grupper. Insatsen som lärare lyfte fram beskriver att man 

värdesätter starten i skolan och prioriterar att en mycket kunnig lärare undervisar i en hel 

klass. Det är intressant att man organiserar sin undervisning så medvetet för att försöka 

undvika att problem uppstår. God kvalitet i undervisningen är nödvändigt och att lärare med 

lång erfarenhet och goda kunskaper undervisar elever i de lägre åldrarna, för att lägga 

grunden i läs- och skrivinlärningen, ser även vi som en positiv organisatorisk insats för att 

förebygga svårigheter. Att det är betydelsefullt för elevernas resultat att lärare har goda 

kunskaper inom sitt undervisningsområde stärks av Tjernberg (2013) som betonar vikten av 

att lärare behöver behärska olika metoder och ha förmågan att möta varje barn individuellt. I 

likhet med detta belyser Taube et al. (2015) att i en framgångsrik undervisning är lärarens 

skicklighet och utbildning mycket viktiga faktorer.  

Att möta elever som visar indikationer på svårigheter i läsningen med olika metoder uttrycker 

lärare i undersökningen vara framgångsrikt. Det är helt i linje med Myrberg (2003) som 

menar att elevens behov ska styra val av undervisningsmetod. Lärare i undersökningen 

beskriver behovet av att möta eleverna med variation där olika metoder tränar samma sak. 

Vidare lyfter lärare fram vikten av att ge eleverna förutsättningar att befästa sina kunskaper, 

vilket de menar ökar elevernas möjlighet att lyckas med sitt arbete. Det stärks av Gillon 

(2004) som uttrycker att elever som visar svårigheter i läsutvecklingen behöver öva mer än 

andra elever på det som är svårt. I undersökningen beskrivs ett arbete där samma metod 

används med alla elever i samma årskurs i specialundervisningen. Syftet med metoden är att 

avkodningen ska förbättras. En upplevelse beskrivs av att arbetssättet ger ett mycket bra 

resultat inom avkodning för de flesta eleverna, men att man inte når alla med denna metod. 

Här ser vi att metoden inte alltid är anpassad efter det individuella behovet. Arbetssättet skulle 

kunna beskrivas som att det är metoden som styr träningen och inte elevens behov som styr 

metoden. För att varje individ ska utvecklas på bästa sätt behöver metoden utgå från elevens 

behov, vilket stärks av Carlström (2010) som menar att en insats behöver utgå från en 

utredning. Å andra sidan kan vi se fördelen med att använda en metod för fler barn då vi kan 
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anta att läraren då är väl insatt i metoden och kan den på djupet. Lärarens kompetens är en 

viktig faktor för god undervisning (Taube et al., 2015; Gillon, 2004; Myrberg, 2003).  

Något som förvånade oss var att lärare i undersökningen inte alltid beskrev att insatsens effekt 

var kopplat till insatsens syfte. Lärare beskrev att målet med undervisningen var att förbättra 

avkodningen medan vinsten av insatsen beskrevs som självförtroendehöjande. Här funderar vi 

över om det finns ett systematiskt system för utvärdering av gjorda insatser och refererar då 

till Carlström (2010) som betonar vikten av att en insats behöver vila på en utredning av 

elevens behov och Timperley (2013) som lyfter fram vikten av att kontinuerligt utvärdera 

undervisningen.  

Lärare i undersökningen lyfte fram träning av fonologisk medvetenhet som en positiv insats 

för läsutvecklingen. Detta bekräftas av Taube et al. (2015) som menar att det råder konsensus 

kring att fonologisk träning stödjer läsinlärningen. Lärare poängterade att de upplever det 

effektivt att träna fonologisk medvetenhet i förskoleklass och i början av årskurs 1 och att de 

elever som brister i denna förmåga kan få svårt att lära sig att läsa och skriva. Det stämmer 

väl överens med Taube et al. (2015) som betonar att denna träning med fördel görs i 

förskoleklass eller årskurs 1. Adams (1994) uttrycker däremot att det viktiga är att träning av 

den fonologiska förmågan sker, och inte i vilken ålder detta genomförs. Vi ser det som en 

fördel att den fonologiska förmågan screenas i förskoleklass och att träning då sätts in när 

bristerna uppmärksammas, eftersom tidiga insatser bidrar till fördelar inom fler områden. 

Eleven får stöd i ett förebyggande syfte, vilket till exempel kan bidra till att eleven inte hinner 

misslyckas och negativa effekter undviks då. Lägger vi resurser i förskoleklass kan det leda 

till att specialpedagogiska insatser kan minska i framtiden vilket både ger eleven och skolan 

tid- och resursbesparingar. Dessa tankegångar stöds av bland annat Lundberg och Strid 

(2009), Alatalo (2011) och Myrberg (2001) som betonar vikten av tidiga insatser för elever 

som indikerar svårigheter inom läsningen. 

Avslutande reflektioner  

Undersökningens syfte var att få fördjupad förståelse av lärares arbete med tidiga insatser för 

att främja en god läsutveckling. Vi har fått ta del av lärares beskrivningar kring tidiga insatser 

och hur de upplever resultatet av dessa. Vi kan inte generalisera några slutsatser från denna 

undersökning. Däremot har arbetet gett oss fördjupad förståelse av lärares arbete med tidiga 

insatser för att främja god läsutveckling. Lärare lyfter på organisationsnivå fram samarbete 

kring undervisning, god lärarkompetens och att organisera undervisningen utifrån eleverna 
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som insatser för att utveckla elevernas läsning. På undervisningsnivå beskrivs insatser som 

tydlighet i undervisningen, undervisning som möter elevernas behov, träning i den 

fonologiska förmågan samt att öva på kopplingen mellan fonem och grafem. Dessa faktorer 

lyfts fram av forskning som betydelsefulla gällande undervisning.   

Både litteraturen och lärarnas beskrivningar framställer vikten av att i den specialpedagogiska 

yrkesrollen arbeta förebyggande genom tidiga insatser. Undersökningen visar att lärare 

upplever att organisatoriska insatser främjar ett förebyggande arbete och möjligheten till att 

ge stöd både på klassnivå och individuellt. Lärarna upplever att insatserna på organisations- 

och undervisningsnivå bidrar till att elevernas behov bättre kan tillgodoses och att de får 

lyckas. Träning av den fonologiska förmågan och kopplingen mellan fonem och grafem 

beskrivs av lärare leda till förbättrad avkodning, vilket även stöds av forskning.   

Gällande individuella insatser lyfter lärare i undersökningen fram behovet av enskild 

specialundervisning i de tidiga åldrarna och fördelen med då klassundervisningen har ett 

specialpedagogiskt förhållningssätt som möter varje enskild elevs behov. Litteraturen visar 

olika perspektiv på hur specialundervisningen bör organiseras. En utmaning i det 

specialpedagogiska arbetet kan bli att utifrån elevernas bästa avgöra om en elev ska få enskild 

träning utanför klassrummet eller om stöd till eleven ska ges inom klassens ram. 

Vidare studier 

Det vore intressant att i en vidare studie titta på relationen mellan de insatser som lärarna 

beskriver som effektiva för elevers läsutveckling och hur den faktiska måluppfyllelsen ser ut.  
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Stockholm: Natur och kultur.  

 

Lundberg, I., & Strid, A. (2009). Det lönar sig att öva Effekten av fonologiska lekar i 

förskoleklass. Svenska dyslexiföreningens och Svenska Dyslexistiftelsens tidskrift, Dyslexi-

aktuellt om läs- och skrivsvårigheter, 1.  

 

Myrberg, M. (2001). Att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter. En forskningsöversikt 

på uppdrag av Skolverket. Lärarhögskolan i Stockholm.  

 

Myrberg, M. (2003). Att skapa konsensus om skolans insatser för att motverka läs- och 

skrivsvårigheter (Rapport från ”Konsensusprojektet”). Stockholm: Lärarhögskolan, 

Institutionen för Individ, Omvärld och Lärande.  

 

Nilholm, C. (2003). Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Nilholm, C. (2006). Special education, inclusion and democracy. European Journal of 

Special Needs Education, 21, (4), 431-445. 

 

Olofsson, Å. (2009). Fonologisk medvetenhet. I S. Samuelsson (Red.), Dyslexi och andra 

svårigheter med skriftspråket (s.16-31). Stockholm: Natur och kultur. 

  

Sarromaa Hausstätter, R., & Takala, M. (2010). Can special education make a difference? 

Exploring the differences of special educational systems between Finland and Norway in 

relation to the PISA results. Scandinavian Journal of Disability Research, 13, (4), 271-281. 

 

Savage, R. (2006). Effective early reading instruction and inclusion: some reflections on 

mutual dependence. International Journal of Inclusive Education, 10, (4-5), 347-361. 



 

 

45 

 

 

SBU - Statens beredning för medicinsk utvärdering. (2014). Dyslexi hos barn och ungdomar, 

Tester och insatser, En systematisk litteraturöversikt. Stockholm. 

 

Scanlon, D. M., Gelzheiser, L. M., Vellutino, F. R., Schatschneider, C., & Sweeney, J. M. 

(2008). Reducing the incidence of early reading difficulties: Professional Development for 

classroom teachers versus direct interventions for children. Learning and Individual 

Differences, 18, 346-359. 

 

Skidmore, D. (1999). Continuities and developments in research into the education of pupils 

with learning difficulties. British Journal Of Educational Studies, 47, (1), 3-16. 

 

Skolverket. (2009). Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om 

betydelsen av olika faktorer. Stockholm: Skolverket. 

 

Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Tillgänglig från http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation? 

 

Skolverket. (2014a). Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 

åtgärdsprogram 2014. Tillgänglig från http://www.skolverket.se/om-

skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation? 

 

Skolverket. (2014b). Vägledning för elevhälsan. Falun: Skolverket. 

 

Skolverket. (2016). Karriärtjänster för lärare. Tillgänglig från 

www.skolverket.se/karriärtjänster för lärare 

 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation


 

 

46 

 

Stanovich, K. E. (1986). Matthew effects in reading: Some consequences of individual 

differences in the acquisition of literacy. Reading reseach quarterly, 21, (4), 360-406. 

 

Ström, K., & Lahtinen, U. (2012). Den svårfångade inkluderingen: exemplet Finland. I T. 

Barrow & D. Östlund (Red.), Bildning för alla! En pedagogisk utmaning (s.95-109). 

Kristianstad: Högskolan Kristianstad.  

 

Sverke, M. (2003). Design, urval och analys i kvantitativa undersökningar. I B. Gustavsson 

(Red.), Kunskapande metoder - inom samhällsvetenskapen (s.21-45). Studentlitteratur: Lund. 

 

Szlarski, A. (2015). Fenomenologi. I A. Fejes & R. Thornberg (Red.), Handbok i kvalitativ 

analys (s.131-147). Stockholm: Liber. 

 

Takala, M., Pirttimaa, R., & Törmänen, M. (2009). Inclusive special education: the role of 

special education teachers in Finland. British Journal of Special Education, 36, (3), 162-172.  

 

Taube, K. (2007). Läsinlärning och självförtroende. Stockholm: Nordstedts Akademiska 

Förlag.  

 

Taube, U., Fredriksson, U., & Olofsson, Å. (2015). Kunskapsöversikt om läs- och 

skrivundervisning för yngre elever. (Vetenskapsrådets rapportserie, 2015). Stockholm. 

 

Thornberg, R., & Fejes, A. (2015). Kvalitet och generaliserbarhet i kvalitativa studier. I A. 

Fejes & R. Thornberg (Red.), Handbok i kvalitativ analys (s.256-278). Stockholm: Liber. 

 

Timperley, H. (2013). Det professionella lärandets inneboende kraft. Lund: Studentlitteratur. 

 



 

 

47 

 

Tjernberg, C. (2013). Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärandet. En praxisorienterad studie 

med utgångspunkt i praktiken. Stockholm: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms 

universitet. 

 

Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed, (Vetenskapsrådets rapportserie, nr 1). Bromma.  

 

Wolff, U. (2011). Effects of a Randomised Reading Intervention Study: An application of 

Structural Equation Modelling. Dyslexia, 17, 295-311. 

 

 

 



 

 

Intervjuguide      Bilaga 1 

 

 

Allmänt 

 

Vilken utbildning/erfarenhet har du? 

Hur ser din roll ut på skolan?  

 

 

 

Hur ser arbetet med screening ut i 

förskoleklass angående fonologisk 

medvetenhet? 

 

Genomför ni screeningtest inom fonologisk 

medvetenhet i förskoleklass? 

 

Vad är syftet med screeningen?  

 

Berätta om hur screeningen går till. 

 

Beskriv hur överlämnandet av resultaten sker 

mellan förskoleklass och årskurs ett.  

 

 

 

Hur används informationen om elevernas 

kunskaper? 

 

Tar du del av screeningtest inom fonologisk 

medvetenhet som genomförts i 

förskoleklass? 

 

1. Påverkar kunskapen om elevernas 

fonologiska förmåga organisationen 

på skolan. Hur? 

 

2. Hur påverkar kunskapen om 

elevernas fonologiska förmåga 

undervisningen?  

 

3. Berätta om insatser i årskurs 1 för de 

elever som visar låga resultat inom 

fonologisk förmåga i förskoleklass. 

Beskriv  

 

 Hur upplever du att dessa insatser 

fungerar? 

 

 



 

 

 

 

 På vilket sätt ger insatserna resultat? 

Vad var målet med insatsen? Når 

insatsen målet?  

 

 Hur sker uppföljning/utvärdering av 

insatserna? 

 

 Hur ser organisationen kring 

insatserna ut? 

 

 

Digital teknik 

 

Berätta om hur digital teknik används för att 

stödja framgångsrika insatser inom läsning. 

 

 
 
 
 
 

Läsinlärning 

 

Vad ser du som viktiga förutsättningar för att 

eleverna ska lyckas i sin läsutveckling? 

 

Berätta om hur läsinlärningsundervisningen 

läggs upp. 

 

Hur följer ni elevernas läsutveckling? 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Missivbrev till rektorer      Bilaga 2 

 

 

Hej! 

 

Vi heter Jenny Fredriksson och Ulrica Collander och vi studerar till speciallärare med 

inriktning språk,- läs- och skrivutveckling på MDH. Vi läser nu vårt sista år och håller på att 

skriva uppsats.  

 

Vi är intresserade av tidiga insatser i årskurs ett för elever som visat låga resultat på screening 

inom språklig medvetenhet i förskoleklass.  Meningen är att vi ska titta på hur resultatet av 

screeningen används och vilka framgångsrika insatser som genomförs. 

 

Vi skulle därför vilja komma i kontakt med de/den förstelärare som undervisar i årskurs 1-3 

på er skola eller speciallärare/specialpedagoger som verkar i de lägre åldrarna. Tanken är att 

vi ska genomföra intervjuer som tar ca 45-60 minuter vardera.  

 

Vi hoppas att er skola vill medverka i undersökningen och att vi i så fall kan få komma i 

kontakt med de aktuella lärarna för att beskriva syftet och genomförandet närmare. Vi vore 

tacksamma om du som rektor hör av dig till oss snarast så vi kan ta kontakt med de berörda 

lärarna under januari.  

 

Vänliga hälsningar 

 

Jenny Fredriksson XXX 

Ulrica Collander XXX 

Handledare: Gunilla Sandberg XXX 

  



 

 

 

 

Missivbrev till lärare     Bilaga 3 

 

 

Hej! 

 

Vi heter Jenny Fredriksson och Ulrica Collander och vi studerar till speciallärare med 

inriktning språk,- läs- och skrivutveckling på MDH. Vi läser nu vårt sista år och håller på att 

skriva uppsats.  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka arbetet med tidiga insatser för att främja en god 

läsutveckling med utgångspunkt i screeningresultat inom fonologisk medvetenhet. Meningen 

är att vi ska titta på hur resultatet av screeningen används och vilka framgångsrika insatser 

som genomförs. 

 

Undersökningen kommer att bestå av intervjuer som spelas in. Varje intervju beräknas ta 45-

60 minuter. Deltagandet är frivilligt och man kan när som helst avbryta intervjun. All data i 

undersökningen kommer att anonymiseras och rådatan kommer endast att användas i denna 

undersökning.  

 

Vid frågor får du gärna höra av dig till oss eller vår handledare på MDH. Ditt deltagande i 

undersökningen är betydelsefullt för studiens kvalitet och vi är tacksamma om du kan 

medverka.  

 

Ring eller maila oss senast den 20 januari så vi får veta om du kan delta och boka in tid för 

intervju.  

 

Tack på förhand! 

 

Jenny Fredriksson XXX 

Ulrica Collander XXX 

 

Handledare Gunilla Sandberg XXX 

 

  


