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Bakgrund: Lässvårigheter skapar i förlängningen snävare gränser för utbildning, social status 
och personlig utveckling i största allmänhet. Att uppmärksamma tidiga kända tecken på läs-
svårigheter och agera utefter detta, är därför en oerhört viktig del i lärarens vardag (Elbro, 2004).  
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 
(1998), sägs att varje elev genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska få möjligheter 
att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. Undervisningen ska också 
anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska med utgångspunkt i elevernas 
bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 
kunskapsutveckling. Barns tankar formas av det språk som omger dem, och barn utvecklas i den 
sociala interaktionen. Språket har fått en allt större roll i undervisningen sedan den senaste 
läroplanen infördes. Vygotskij (1999) menar att språket har en stor betydelse för allt lärande och 
att det leder barnets utveckling framåt. 
 
Syfte: Studien syftar till att undersöka lärares syn på framgångsfaktorer vid läsundervisningen i 
förskoleklassen och de tidiga skolåren, särskilt för barn som får svårigheter i sin läsinlärning. 
 
Metod: När vi diskuterade vår uppsats utformning och forskningsmetodiska närmande var vi 
överens om att en kvalitativ intervjuundersökning passade vårt syfte bäst. Urvalet till studien 
var sammanlagt 10 pedagoger (5 som är lärare i förskoleklass och resterande i grundskolans 
tidiga år) från tre kommuner i västra Sverige. Vi har använt oss av intervjuer som 
undersökningsinstrument för att ta del av pedagogers uppfattningar om ”viktiga faktorer vid 
läsundervisningen”, ”strategier att identifiera svårigheter” och ”pedagogiskt arbete vid problem i 
läsinlärningen”.  
 
Resultat: Det finns stora likheter mellan vad förskollärare och lärare anser vara viktiga faktorer i 
läsundervisningen. Det som skiljer dem åt är förskollärarnas fokus på leken och lärares fokus på 
individualisering och föräldrasamverkan. För att identifiera svårigheter vid läsinlärningen 
använder sig både förskollärare och lärare av samma kategorier: sin egen erfarenhet, kartläggning 
i det dagliga arbetet, samverkan i kollegiet och tester. Förskollärarna fokuserar naturligt mer på 
talet, medan lärarna tittar mer på den begynnande läsinlärningen och den processen. Framgångs-
faktorerna i läsundervisningen vid svårigheter skiljer sig något åt mellan de två lärargrupperna. 
Förskollärarna trycker mer på gruppen och lek/skapande verksamhet, medan lärarna ser till 
individualisering, motivation/självförtroende och praktiskt arbete med läsning. Gemensamt anser 
de slutligen att föräldrasamverkan och stöd från kollegiet är två andra viktiga framgångsfaktorer. 
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Inledning 
 
 
Vi lever i ett samhälle i ständig förändring, och i dagens informationssamhälle ställs det höga 
krav på vår språkförmåga. Vår identitet är nära förknippad med språket, och genom språket 
kommunicerar och samverkar vi människor med varandra. Att kunna uttrycka sig är av stor vikt, 
och språket är nyckeln till ett aktivt deltagande i samhällslivet.  
 
I motsats till förmåga att tala utvecklas inte läskunnighet spontant. Det krävs vägledning och 
undervisning för att utveckling ska kunna ske. Barn är alla olika individer och har skiftande 
bakgrunder när de kommer till skolan. Alla lär sig inte läsa och skriva samtidigt eller på samma 
sätt. Det är skolans ansvar att se till varje individ, så att de får sina behov tillgodosedda i den 
inledande läs- och skrivinlärningen. Starten är viktig i processen och ofta avgörande för hur 
barnet fortsättningsvis kommer att uppfatta sig själv som läsare/skrivare (Myndigheten för 
skolutveckling, 2003). 
 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 
(1998), sägs att varje elev genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska få möjligheter 
att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. I samtliga läroplaner betonas att 
alla ämnen har ett gemensamt ansvar för elevernas språk- och kunskapsutveckling.  
 
Även om språket, läsning och skrivning hör ihop och är nära förbundet med varandra, har vi i 
denna undersökning valt att fördjupa oss inom läsundervisningen och den tidiga läsinlärningen. 
Vårt intresse inom området har växt fram under lärarutbildningen, då vi insett hur enormt viktigt 
och grundläggande detta arbete är. Vi vill undersöka vad lärare anser vara framgångsfaktorer i 
läsundervisningen, och särskilt när problem uppstår. De barn som börjar skolan idag har många 
års studier framför sig, där läsningen är ett grundredskap till det fortsatta lärandet.  
 
Barn som växer upp i språkligt rika miljöer har enligt Myndigheten för skolutveckling (2003) 
större möjlighet att förstå och påverka sin egen situation, närmiljön och samhällsutvecklingen. 
Det är därför synnerligen angeläget att förskolan och skolan på alla tänkbara sätt stimulerar och 
stödjer alla barns språkliga utveckling.  
 
Det säkraste sättet att få lässvårigheter är att undvika läsning. Lässvårigheter skapar i 
förlängningen snävare gränser för utbildning, social status och personlig utveckling i största 
allmänhet. Att uppmärksamma tidiga kända tecken på lässvårigheter och agera utefter detta, är 
därför en oerhört viktig del i lärarens vardag (Elbro, 2004).  
 
Den internationella läsundersökningen PIRLS, presenterades 2004 av Myndigheten för 
skolutveckling. Denna visar att svenska elevers läsfärdigheter ligger i nivå med andra länders 
elever, men en uppföljning till denna studie visar att elevernas läsförståelse och läshastighet blivit 
sämre jämfört med tio år tidigare. 
 
Läs- och skrivkommittén betonar i sin rapport, Att lämna skolan med rak rygg, (SOU 1997:108) 
att den viktigaste faktorn skolan förfogar över är lärarkompetensen. Skolan befinner sig på många 
platser i ett stramt ekonomiskt läge och många skolor är fortfarande än idag starkt påverkade av 
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90-talets stora ekonomiska nedskärningar. Forskning visar i rapporten att ju tidigare särskilda 
insatser mot problem sätts in, desto bättre. Många resurstimmar har försvunnit i takt med 
nedskärningarna och färre elever får möjlighet att få extra hjälp. I denna vardag befinner sig 
skolans viktigaste faktor: läraren och dennes kompetens. 
 
Vad kan då pedagoger i förskola och skola göra för att hjälpa elever så att fler, förhoppningsvis 
alla, lämnar skolan med en god läsförmåga, en stark självkänsla och möjlighet att se sig själv som 
läsare? 
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Syfte och frågeställningar 
 
 
Studien syftar till att undersöka lärares syn på framgångsfaktorer vid läsundervisningen i 
förskoleklassen och de tidiga skolåren, särskilt för barn som får svårigheter i sin läsinlärning. 
 
Då det är främst lärare som har erfarenhet av läsundervisning kommer vår undersökning därför 
naturligt att fokusera på deras erfarenheter, men förskollärares arbete i den förberedande 
läsinlärningen är också av mycket stor betydelse för den kommande läsinlärningen.  
 
 
Frågeställningar: 
 
För att uppnå vårt syfte har vi utgått från följande frågeställningar: 
 
- Vilka faktorer anser lärare vara framgångsrika i läsundervisningen? 
 
- Vilka strategier har lärare för att identifiera svårigheter vid läsinlärningen? 
 
- Hur arbetar lärare pedagogiskt då svårigheter uppstått i läsinlärningen? 
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Teorier 
 
 
Skolan är en social och kulturell mötesplats. Utbildning och fostran, är enligt gällande läroplan 
för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 (1998), en fråga 
om att överföra och utveckla ett kulturarv. I detta ingår värden, traditioner, språk och kunskaper, 
vilka överförs från en generation till nästa. Gemensamma erfarenheter och den social och 
kulturella värld som skolan utgör, skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och en 
utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet. Skolan ska sträva efter att vara en 
levande social gemenskap som ger trygghet, vilja och lust att lära. 
 
 
Sociokulturellt perspektiv 
 
Under de senaste årtiondena har ett mer sociologiskt inriktat synsätt på människors lärande vuxit 
fram, vilket har präglat läroplanerna i sin utformning. Sociokulturellt perspektiv på lärande är en 
teori baserad på Lev Vygotskijs sociohistoriska teorier, kombinerade med moderna kultur-
historiska teorier. Vygotskijs påvisar i sin teori att lärandet och språkutvecklingen är beroende av 
flera faktorer och måste därför ses ur ett utvecklingsperspektiv, som t ex ett kulturellt, historiskt 
och socialt perspektiv. I det sociokulturella förhållningssättet fokuseras det på kommunikation, 
sammanhanget och den omgivande kulturen. Vygotskij (1896-1934) inriktade sig tidigt på den 
sociala miljön och att människor integreras i de sammanhang de växer upp i. Han påtalade också 
språkets stora betydelse för lärandet. Språket och kommunikationen ses som ett grundvillkor för 
att lärande och tänkande ska kunna ske. Kommunikationen blir då till en länk mellan kulturen 
och det mänskliga tänkandet. Miljön har således en stark inverkan på barnets kulturella 
utveckling genom samspelet med andra människor. Vidare betonar han också att det sociala 
samspelet är drivkraften för lärande och en bidragande orsak till förändring i tänkandet 
(Vygotskij, 1999). 
 
Barns tankar formas av det språk som omger dem, och barn utvecklas i den sociala interaktionen. 
Språket har fått en allt större roll i undervisningen sedan Lpo 94 (1998) infördes. Vygotskij 
(1999) menar att språket har en stor betydelse för allt lärande och att det leder barnets utveckling 
framåt. Barnet måste därför få många tillfällen till att samspela och samtala med vuxna och barn i 
olika åldrar. 
 
Det centrala i det sociokulturella perspektivet är enligt Säljö (2000) kontexten, dvs. det 
sammanhang där lärande sker och hur världen medieras för oss. Det är genom kommunikation 
som individen kan ta till sig nya kunskaper och färdigheter. Barnet lär sig saker genom att höra 
vad andra talar om och hur andra föreställer sig världen. På detta sätt blir barnet medvetet om vad 
som är intressant och värdefullt att kunna. Det är i den vardagliga interaktionen vi lär av 
varandra. Den kontext eleven befinner sig i är avgörande för lärandet, men också hur vi tolkar 
kulturen är av betydelse. Tolkningen avgörs av de bakgrundskunskaper, dvs. den erfarenhet vi 
har med oss och hur förtrogna vi är med den aktuella kulturen. 
 
Inom ett sociokulturellt perspektiv menar man, att det är både den sociala interaktionen och olika 
typer av sociokulturella redskap som ger oss stöd i vårt lärande och utvecklandet av vårt 
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tänkande. Exempel på sociokulturella redskap är bruksföremål av olika slag, såsom verktyg, 
instrument och leksaker. Även olika former av informations- och kommunikationsteknologier 
ingår och till det senare räknas exempelvis massmedia, datorer, programvaror och Internet, samt 
skriftspråkets redskap: böcker, skrivpapper och pennan. Kulturen är på så sätt både immateriell 
och materiell, och det finns ett mycket intimt samspel mellan de här dimensionerna (Myndigheten 
för skolutveckling, 2003). 
 
Enligt Vygotskij (1999) har samarbete stor betydelse för barns lärande. Han menar att barn lär 
mer och bättre tillsammans med andra som kan mer än de själva inom ett specifikt område. 
Genom att kommunicera och imitera varandra lär barn tillsammans. Det eleverna inte klarar på 
egen hand klarar de tillsammans med andra och på så sätt lär de sig det så småningom själva. 
Lärandet ska baseras både på samspel mellan vuxna och barn och på att barn lär av varandra. 
Vygotskij beskriver att eleverna har potentiella utvecklingszoner. Inom zonen finns ett 
utvecklingsrum att arbeta med. I zonen finns det som barnet redan kan, men också det som barnet 
inte klara på egen hand men som det kan klara av tillsammans med andra. Genom träning klarar 
de så småningom att göra det själva. 
 
”Det som barnet för tillfället gör med hjälp av en vuxen, kan det i morgon göra på egen hand.”  
(Vygotskij, 1999, s.271) 
 
Att lärande har med relationer att göra hävdar också Dyste (2003), och lärande sker genom 
deltagande och samspel ihop med andra. Språk och kommunikation är grundläggande element i 
lärprocessen. Det samspel och den interaktion som förekommer mellan elev och elev och mellan 
lärare och elev kan ha en avgörande betydelse för det fortsatta lärandet.  
 
Kommunikation och aktivitet är väsentliga i lärprocessen menar även Dewey (1998). Barn är 
aktiva i sin natur och man behöver ta vara på deras aktiviteter. Som pedagog bör man utgå från 
barnens idéer, intressen och impulser och sedan med en vägvisare leda dem fram till målet. 
 
 
 
Läroplaner och styrdokument 
 
Skolan är ansvarig för att eleven lär sig att behärska det svenska språket, kan lyssna och läsa 
aktivt och uttrycka sina idéer och tankar i tal och skrift. I läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 (1998), sägs att varje elev genom rika 
möjligheter att samtala, läsa och skriva ska få möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro 
till sin språkliga förmåga. Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 
Den ska med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper 
främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. Detta är anledningen till att skolan 
måste se till varje individ och inte utforma undervisningen lika för alla.  
 
Det finns olika vägar att nå målen, och skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 
anledningar har svårt att nå målen för utbildningen. Det gäller att söka nya och varierande vägar 
för måluppfyllelse och skolans verksamhet ska svara mot uppsatta mål. Detta kräver att 
undervisningsmålen ständigt prövas och att resultaten utvärderas i samspel mellan skolans 
personal och elever och i nära kontakt med hemmen. Det är skolans uppgift att ge alla elever 
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optimala möjligheter att lyckas utifrån sina egna förutsättningar (Myndigheten för skolutveckling, 
2004). 
 
I samtliga läroplaner betonas att alla ämnen har ett gemensamt ansvar för elevernas språk- och 
kunskapsutveckling. I kursplanen för svenska (Skolverket, 2000) står det att alla lärare ska ha en 
medvetenhet om och ett gemensamt ansvar för språkets betydelse i allt lärande, men att det är 
inom svenskämnet som huvudansvaret finns för elevernas grundläggande språkutveckling. 
 
Eleverna måste utgå ifrån sina egna erfarenheter och upptäcka sina kunskaper de har om språket 
för att gå vidare i sin språkutveckling. I samarbete med andra och med lärarens hjälp kan de lära 
sig språkets uppbyggnad och system fungerar. Med hjälp av språket är det möjlighet att erövra 
nya begrepp, lära sig se sammanhang, tänka logiskt, granska kritiskt och värdera. Elevernas 
förmåga att reflektera och förstå omvärlden växer därmed (Regler för målstyrning, 2002). 
 
Salamancadeklarationen (2001) säger att alla människor är olika och lär på olika sätt. Utifrån de 
egna förutsättningarna kan utveckling ske. Först när barnet sätts i centrum och undervisningen 
anpassas efter var och ens behov går det att uppnå en skola för alla. 
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Forskningsbakgrund 
 
 
PIRLS Rapport från internationell läsarundersökning 
 
Myndigheten för skolutveckling presenterade 2004 resultaten ifrån en internationell 
läsundersökning: PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study). Denna studie 
genomfördes i trettiofem olika länder på ”fjärdeklassare” och i Sverige även på ”tredjeklassare”. 
Resultaten visade att spridningen mellan hög- och lågpresterande elever är förhållandevis liten i 
Sverige, och att vi placerade oss strax över det internationella medelvärdet. 
 
En så kallad trendstudie har gjorts som uppföljning på läsundersökningen, Reading Literacy, och 
här deltog nio länder däribland Sverige. I denna studie framgår det att nuvarande treor har sämre 
läsförståelse än motsvarande svenska elever tio år tidigare. Studien visar även att läshastigheten 
har försämrats och att mindre fritid ägnas åt läsning. 
 
 
Språkets betydelse 
 
Språket är nära förknippat med vår identitet och ett nödvändigt redskap för tänkandet. Språket 
hjälper oss att förstå omvärlden och att få perspektiv på händelser och företeelse. Genom språket 
kommunicerar vi människor dessutom med varandra.  
 
Vårt språk är inte bara verbalt utan ett av flera sätt att kommunicera menar Bohman Ramsin, 
Edenberg Ejderhov, Lutteman & Winer Ahlström (2001). Kroppsspråket exempelvis har stor 
betydelse för att vi ska kunna förstå varandra, eftersom det förstärker och stödjer det verbala 
språket. Språket kommer inifrån människan och det växer fram och formas ur egna upplevelser 
och erfarenheter. För att kunna använda ett språk och förmedla sina tankar till någon annan, 
behöver man därför ha tillgång till ett tal.  
 
Barn måste uppmuntras att verbalisera sina tankar, eftersom språk och lärande är intimt för-
knippade med varandra. Uppmärksamhet på det talade språket är en väsentlig förutsättning för att 
kunna ta till sig skriftspråket. Att kunna uppmärksamma enheterna i talat språk är viktigt för att 
barnet senare ska kunna förstå vad bokstäverna i det skrivna språket står för menar Elbro (2004). 
 
Successivt lär sig barnet att gå från den konkreta och sinnliga upplevelsen av saker till att förstå 
att dessa saker kan ritas av som bilder och att de också kan få namn. Barnet tar i och med detta, 
steget in i en mer abstrakt värld. I motsats till förmåga att tala utvecklas inte läskunnighet 
spontant. Det krävs vägledning och undervisning för att utveckling ska kunna ske menar 
författarna i rapporten Att läsa och skriva (Myndigheten för skolutveckling, 2003).  
 
Vårt språk är nära förknippat med vår identitet och därför beroende av vår självkänsla. 
Självbilden utvecklas via inflytande från de erfarenheter som görs i den specifika omgivningen 
och som är påverkade av personers värderingar. Sjävbilden är en organiserad enhet som finns 
inom individen och byggs upp och består av våra egna och andras värderingar av våra förmågor 



 11

och våra relationer till andra. Självbilden har en viss tröghet för förändring, särskilt åt det 
negativa hållet. Det fungerar som ett filter som endast släpper igenom sådant som antingen 
stämmer överens med tidigare erfarenheter och uppfattningar om världen eller sådant som höjer 
individens självuppfattning (Taube, 2000). 
 
Vi lever i ett samhälle i ständig förändring, och i dagens informationssamhälle ställs det höga 
krav på vår språkförmåga. Det är i hög grad människans förmåga att prestera som avgör hennes 
värde. Det finns också en mycket markerad betoning av kognitiva prestationer (Taube, 2000). Att 
kunna uttrycka sig är oerhört viktigt och språket är nyckeln till ett aktivt deltagande i samhället. 
 
 
Läsprocessen 
 
Läsning definieras av Nationalencyklopedin (1993) som en komplicerad färdighet som kräver 
lång tid och omfattande övning för att kunna utvecklas. Det går att skilja ur två huvudmoment: 
avkodning och förståelse. Avkodning innebär att man kan identifiera eller känna igen skrivna ord. 
Förståelse är resultatet av tolkningen av språkliga meddelanden. God läsfärdighet innebär att 
både avkodning och förståelse fungerar väl. 
 
Läsning är en visuell process som innefattar ordavkodning som i sin tur bör leda till förståelse. En 
förutsättning att kunna erövra skriftspråket är att det finns en förståelse för skriftspråkets 
uppbyggnad och form. Det är viktigt att barnet också förstår nyttan med att läsa. Det 
kommunikativa syftet med läsningen bör prioriteras för att barnet ska införliva skriftspråkets 
möjligheter i sina egna tankar och egna behov. Det är enklare för barn att avkoda orden om texten 
kan sättas in i ett sammanhang (Nyström, 2002). 
 
Allard, Rudqvist & Sundblad (2001) menar att vår förförståelse är allt som vi tidigare erfarit och 
allt vårt kunnande, och det har man med sig in i läsprocessen. Läsningen startar i förförståelsen. 
Avläsningen är en tolkningsprocess, och är ett mycket invecklat samspel mellan ögat och 
tänkandet.  
 
Även om läsprocessen är visuell, så har forskning enligt Smith (2000) kommit fram till, att en 
förståelse av läsningen emellertid kräver att man inte bara studerar ögonen. Det krävs också 
studier av minnet, uppmärksamheten, ångest, mod, språkets natur och användning, förståelse av 
talspråket, interpersonella relationer, sociokulturella skillnader, inlärning i allmänhet och barns 
inlärning i synnerhet. Det är alltså många delar som måste samverka för att processen ska kunna 
fortskrida. 
 
De flesta barn står inför en mycket större uppgift än de kan föreställa sig när de sätter igång med 
att lära sig läsa. Att tillbringa flera timmar i veckan i flera år åt att lära sig något, har barnet inte 
varit med om förut. Därför är den största risken i den första undervisningen att barnet blir 
uttröttat. Ger barnet upp för tidigt får det heller inte den övning som tidvis är enda vägen framåt i 
läsutvecklingen. Att bli en bra läsare då läsningen sker automatiskt, kräver mycket övning. 
Automatisering menas då läsprocessen går av sig själv och läsaren helt och hållet kan fokusera på 
innehållet. Det finns endast en väg till automatisering av en färdighet och det är genom träning. 
När det gäller läsning handlar det alltså om att elever läser så mycket som möjligt (Elbro, 2004).  
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Språklig medvetenhet 
 
Att vara språkligt medveten har visat sig vara en betydelsefull faktor vid läs- och 
skrivinlärningen. En god språklig grund, dvs. både ett fungerande talat språk och en språklig 
medvetenhet är enligt Nyström (2002) av stor betydelse.  
 
Att bli språkligt medveten innebär enligt Svensson (1998) att barnet självständigt och medvetet 
funderar över språket, både talat och skrivet. Det språkligt medvetna barnet lägger märke till hur 
något sägs eller skrivs, och kan omväxlande fokusera på språkets form, innehåll och göra 
jämförelser. Den språkliga medvetenheten delas upp i fem former: fonologisk (medvetenhet om 
språkljud), morfologisk (medvetenhet om ord och hur de kan förändras), syntaktisk (medvetenhet 
om hur satser byggs upp), semantisk (medvetenhet om språkets/satsers betydelse) samt 
pragmatisk (medvetenhet om hur språket används).  
 
Brister i den grammatiska fonologiska medvetenheten är en av de starkaste predikatorerna för att  
tidigt se vilka barn som kan behöva extra hjälp med sin läs- och skrivinlärning, menar ett antal 
forskare enligt Myrberg (2003). Dock är det två forskare i rapporten som tar avstånd från 
påståendet och det är Nauclér och Magnusson. De menar att det stora fokus som läggs på den 
fonologiska delen begränsar och snävar in området lässvårigheter. Björk & Liberg (1999) anser 
också det att det inte är absolut nödvändigt att vara fonologiskt medveten för att kunna komma in 
i skriftspråket. De grundar sitt ställningstagande på att döva kan lära sig läsa och skriva, och det 
utan att de kan lyssna ut ljud och ändelser. 
 
Språklig medvetenhet skall inte förväxlas med den språkliga förmågan. Uttalet är enligt Svensson 
(1995) lätt att observera, men säger inget om barnets språkliga medvetenhet, utan om dess 
förmåga att uttala ord korrekt. Ett dåligt tal kan däremot ställa till problem för barnet i de sociala 
kontakterna, då barnet kan få svårigheter i att bli förstådd eller blir retat. 
 
 
Skriftspråklighet 
 
Skriftspråklighet kan definieras på olika sätt. En av definitionerna beskrivs i Läs- och 
skrivkommitténs slutbetänkande Att lämna skolan med rak rygg (SOU 1197:108) på följande sätt: 
”Förmågan att använda tryckt eller handskriven text för 
- att fungera i samhället och fylla kraven i olika vardagssituationer 
- att kunna tillgodose sina behov och personliga mål 
- att förkovra sig och utvecklas i enlighet med sina personliga förutsättningar.” 
(SOU 1197:108, s 372) 
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Läsutvecklingen 
 
För att vi människor ska kunna utvecklas kognitivt, motoriskt, språkligt och socialt krävs det 
uppmärksamhet. Denna uppmärksamhet är beroende av olika faktorer som motivation, intresse, 
kunskap, motoriska färdigheter, bra sensorisk integration och bra perception. Uppmärksamhet 
krävs på alla inlärningsnivåer för att en god utveckling ska ske. Utan motivation och 
koncentration sker ingen inlärning menar Bohman Ramsin m.fl. (2001).  
 
Höien & Lundberg (1999) beskiver läsutvecklingen i fyra steg:  
Det första steget är pseudoläsning. Barnet förstår att böcker kan läsas och ”låtsasläser” gärna som 
de sett andra göra. Detta läsbeteende har en social grund, och barnet är troligen inte ens medveten 
om att det är texten som är det väsentliga, utan tror att det är bilderna. 
 
Nästa steg är logografisk läsning. Barnet har ännu inte knäckt den alfabetiska koden. Barnet läser 
sitt egna namn och andra ord i bekanta sammanhang som t.ex. MJÖLK på mjölkpaketet, men inte 
om ordet står i ett för barnet okänt sammanhang.  
 
Tredje steget är alfabetisk läsning. I detta stadie har barnet insett sambandet mellan bokstäver och 
språkljudet. Det har förstått principerna för att kunna ljuda sig fram till nya ord och den 
fonologiska medvetenheten finns. Denna läsning är själva kärnan i läsinlärningen, och det är hit 
barnet har kommit när man säger att det har ”knäckt koden”. Barnet läser via avkodning och till 
en början är denna avkodning mycket arbetsam, men med träning går det allt mer automatiskt. 
 
Det fjärde steget kallas det ortografiska-morfemiska stadiet och innebär att ordavkodningen nu är 
helt automatiserad. Denna läsning kallas också ofta för ”helordsläsning”. Ord som lästs många 
gånger memoreras nu i hjärnan och ger förståelseassociationer. Den morfologiska förmågan gör 
nu att läsaren kan läsa ordet i delar. Detta leder till att barnet kan lägga sin energi på att försöka 
förstå innebörden i texten. 
 
 
Kartläggning 
 
Att ha kunskap om läsutvecklingens olika stadier gör det lättare att som pedagog kunna möta 
barnen där de befinner sig i sin utveckling. Ett sätt att kartlägga läsutvecklingen är att använda 
det LUS-schema som Allard m.fl. (2001) arbetat fram. Med hjälp av LUS-schemat bedömer man 
var i läsutvecklingen barnet befinner sig och beskriver läsutvecklingen steg för steg. Det är ett 
bedömningsinstrument där man inte använder sig av kvantitativa mått, det vill säga att man aldrig 
bedömer barnets läshastighet. LUS är en systematisering av det som läraren sysslar med dagligen, 
dvs. uppmärksammar elevernas utveckling och kunskapsväg in i läsningen. Man skall dock inte 
se LUS som ett diagnosmaterial för att utröna brister, utan endast för att mäta barnets förmåga i 
läsningen.  
 
Lundberg & Herrlin (2003) har också arbetat fram en arbetsgång i läsundervisningen för att följa 
elevens läsutveckling. Denna kartläggning bygger på fem olika dimensioner som samspelar med 
varandra, men har också var för sig ett synligt förlopp. Utvecklingsdimensionerna man 
dokumenterar är följande: 
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- Fonologisk medvetenhet 
- Ordavkodning 
- Flyt i läsningen 
- Läsförståelse 
- Läsintresse  

 
En utvecklad läsförmåga kännetecknas sedermera av "läsflyt". Detta utvecklas i takt med att 
avkodningen automatiseras och barnets uppmärksamhet flyttas över från lästekniska utmaningar 
till förståelseutmaningar. För den stora majoriteten av barn sker detta under andra året i skolan. 
Flytande läsning är ett uttryck för väl fungerande ordavkodning, men också en indikator på god 
läsförståelse. Allard m.fl. (2001) menar att läshastighet inte är något bra mått på läsförmåga. 
Läshastigheten är alltid beroende på individens kunskaper och erfarenheter, inte minst 
läserfarenhet. 
 
Ordförråd är annars den kanske viktigaste enskilda faktorn bakom läsförståelse, och denna 
utvecklas främst genom läsning, eller genom språkutvecklande samtal mellan barn och vuxna 
(Myndigheten för skolutveckling, 2003). 
 
 
Grundvillkor och meningsfulla sammanhang 
 
Det är många förmågor som ska samverka när barnet ska lära sig läsa. Barnet måste känna igen 
bokstäverna och binda samman dem till ljudpaket för att det ska kunna avkoda texten. Det lästa 
ordet måste resultera i ett ord som kan kännas igen i det talade språket för att förståelse ska kunna 
uppnås. Ju fler ord ett barn har i sitt ordförråd, desto större är möjligheten för det att känna igen 
och därmed förstå det lästa. Läsning inkluderar alltid både avkodning och förståelse (Bohman 
Ramsin m.fl., 2001).  
 
Det är enbart genom att läsa som man kan lära sig läsa. Det finns två nödvändiga grundvillkor för 
att man ska lära sig läsa: dels intressant läsmaterial som upplevs som meningsfullt av eleven, dels 
en förstående och mer erfaren läsare som vägledare. Det skrivna språket måste göras meningsfullt 
och användbart för barnen. Man kan inte lära barn att läsa enligt Smith (2000). Lärarens ansvar är 
inte att lära barnen att läsa utan att göra det möjligt för dem att lära sig läsa, och det är en stor 
skillnad! 
 
Ju mindre utvecklad barnets läsförmåga är, desto viktigare är det att ha med rösten som stöd 
menar Björk och Liberg (1999). De behöver höra sin egen röst uttala orden. Det underlättar 
innehållsuppfattningen, eftersom rösten hjälper dem att minnas och förstå vad de läst. Senare 
kommer de underfund med att det är effektivare att läsa tyst och att man ska lära sig det. 
 
Det är också viktigt att möta barnen där de befinner sig menar Bohman Ramsin m.fl. (2001). Det 
går inte att hoppa över något steg, för då uppstår luckor i förmågorna. Barn lär sig bäst när de har 
roligt. Barn har roligt när de känner att det finns en lagom utmaning och de förstår sammanhang 
och innehåll. Det är dessutom bra om man får använda flera sinnen. Om det ena sinnet blir trött 
kan man använda ett annat, utan att man tappar koncentrationen. Sinnena stödjer varandra och vi 
får dessutom en bra träning på förmågan att samordna dem, vilken är avgörande för hur vi ska 
fungera. I leken bearbetar barn alla de intryck och erfarenheter de får från olika håll och leker sig 
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till en förståelig värld. I leken stimuleras språket och i förskolan kan språklekar bli ett roligt och 
naturligt inslag i pedagogiken. Att leka med det talade språkets betoningar och rytm kan ge nya 
innebörder åt kända ord och begrepp. Sånger och visor är till mycket god hjälp vid språkinlärning 
för människor i alla åldrar. Det handlar alltså inte om att undervisa barn i läsning och skrivning 
utan att stimulera till en känsla för ordens värde och uttryck och till en språklig nyfikenhet.  
 
Läsningen måste uppfattas som meningsfull av barnet framhåller Smith (2000). Han menar att det 
är lönlöst att lära sig namnen på bokstäverna innan barn förstår vad läsning handlar om. Det är 
således angeläget att pedagoger i förskolan skapar miljöer som ökar nyfikenheten för språkliga 
aktiviteter utan att för den skull undervisa barnen. Tidigare erfarenheter och förförståelse gynnar 
den kommande läsinlärningen. 
 
 
Högläsning och samtal 
 
Människor har genom historien fascinerats av berättelser. En duktig berättare kan ta med sina 
lyssnare till platser de tidigare aldrig varit på. Bara genom att använda språket kan förflyttningar 
ske i tid och rum. Högläsning är kulturellt utvecklande och bra även högt upp i åldrarna. 
Chambers (1993) menar att högläsning kan ge lyssnaren kunskaper i hur en text är uppbyggd. 
Den kan också väcka barns intresse för böcker och har en socialt sammansvetsande funktion i och 
med att lyssnarna får ingå i en gemenskap. Läsning är ett sätt att tänka och litteraturen ger läsaren 
bilder att tänka med fortsätter han vidare (Chambers, 1995).  
 
”Läsning är en social aktivitet, och som mest social är den i de stunder då vi delar med oss av vår 
läsupplevelse genom att prata om den, dessa ytterst viktiga vardagssamtal.”  
(Chambers, 1993, s.104) 
 
Högläsning och samtal ska stimulera barnen att skapa inre bilder, integrera och samordna 
information, vidga sitt ordförråd och uppleva fantasi, lust, glädje och spänning. Sagan är viktig 
för den mänskliga utvecklingen, både intellektuellt och emotionellt. Genom sagoläsning får det 
logiskt-rationella utvecklas fritt. Fantasi och kreativitet får sin näring i sagoläsandet och vi måste 
ha fantasi för att söka annorlunda lösningar på problem (Svensson, 1998). 
 
Det finns många goda skäl till att läsa högt för barn med tanke på gemensamma upplevelser, 
mycket närhet och en positiv roll för barnens egen läsförståelse på lite längre sikt. Dock menar 
Elbro (2004) att högläsningen inte har någon större betydelse för barnens egen begynnande 
läsutveckling. Kanske får barnen en större lust att lära sig läsa, men barnen måste själva ta tag i 
skriften för att lära sig att läsa. Att sitta vid sidan av en läsare är inte nog, på samma sätt som man 
inte lär sig spela fotboll av att se fotboll på TV.  
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Metoder för läsundervisningen 
 
 
Eftersom elevernas behov är varierande bör man som lärare använda sig av flera olika metoder i 
läsundervisningen. Läraren bör vara medveten om vilka teorier som ligger till grund för 
läsinlärningsundervisningen för att kunna välja en väl anpassad metod till den enskilda eleven. 
Det är viktigt att läraren kan ge eleven en säker teknik att binda samman ljud till ljudblock i form 
av ord – avkodning och kravet att få mening och innehåll i ord, fraser och satser – förståelse. 
Avkodning och förståelse är läsningens två huvudkomponenter och är intimt relaterade till 
varandra (Ejeman & Molloy, 1997). 
 
 
Syntetiska metoder 
 
Ljudmetoder har varit den dominerande läsinlärningsmetoden i Sverige under många år. 
Inlärningsgången är strukturerad där man börjar foga ihop delar (bokstäver) som motsvarar ljud 
som till slut bildar en större enhet (ordet). Metoden bygger på övningar som skall skapa nära 
anknytning mellan ljuden och bokstäverna. Ett ljud åt gången lärs in och förknippas med sin 
symbol. Man utgår ifrån språkets delar, fonemen, innan man övergår till att försöka läsa hela ord 
och meningar. Kritik som givits till denna metod är att avläsningen skulle bli långsammare 
eftersom det inte finns något sammanhang att binda upp de avkodade bitarna på. 
 
Wittingmetoden är den mest renodlade ljudningsmetoden i Sverige. Metoden tillämpas både vid 
nyinlärning och vid ominlärning, när elever som har läs- och skrivsvårigheter behöver lära om. 
Denna metod är varken snabb eller lätt, men har visat sig effektiv och ge resultat för elever med 
läs- och skrivsvårigheter samt dyslexi. Arbetsmaterialet består av enkla ljudenligt tecknade 
kombinationer av vokaler och konsonanter utan direkt koppling till ett innehåll. Tanken med 
detta är att eleven skall kunna bortse från innehållet och kunna koncentrera sig på 
avläsningstekniken (Ejeman & Molloy, 1997, Larsson, Naucler & Rudberg, 1992). 
 
 
Analytiska metoder 
 
Helordsmetoder bygger på att man lägger huvudvikten på meningen – innehållet i vad man läser. 
Senare kommer man fram till beståndsdelarna i språket – ljuden och bokstäverna genom att man 
analyserar ordet. Inlärningsgången är att man utgår från ordet som den givna helheten. Man 
startar inte sammanljudningen av ett ord utan att först ha fått en bild av hela ordet, dess längd och 
de bokstäver som ingår. Argument mot denna metod brukar vara, att för mycket kontext kan ge 
”gissare” istället för läsare. Sammanhanget blir för givet så man lätt kan gissa vad det skall vara 
för ett ord. 
 
LTG, Läsning på talets grund, är den mest använda analytiska metoden och är framförallt baserad 
på Vygotskijs teorier om hur barn lär. Undervisningssättet utgår ifrån barnets egna språk och 
begreppsvärld. Barnen uttrycker sina tankar och erfarenheter i gemensamma samtal där läraren 
skriver ned vad som sägs. Barnen ser texten växa fram och får en bild av det man hör och säger 
kan skrivas. Utifrån dessa texter går man sedan vidare och analyserar enskilda delar. Avsikten 
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med LTG är att barnen, från ett för dem känt sammanhang, skall kunna hitta de mindre delarna 
och för att så småningom kunna knäcka den alfabetiska koden (Ejeman & Molloy, 1997, Larsson, 
Naucler & Rudberg, 1992). 
 
 
Wittingmetoden och LTG-metoden kan man betrakta som två ytterligheter på en skala från 
syntetisk metod till analytisk metod. Alla andra undervisningsmetoder för läsning som man 
använder sig av kan placeras någonstans mellan dessa två.  
 
Olika forskare betonar olika modeller. Lundberg hör till dem som förordar en syntetisk metod, 
men hävdar än dock att modellerna inte bör användas alltför ensidigt. Smith hör till dem som 
förordar en analytisk modell (Nyström, 2002). 
 
Individualisering förespråkas mycket i dagens skola, även när det gäller metoder. Att endast 
använda sig av en metod leder inte till någon lyckad läsinlärning. Under de senaste hundra åren 
har det pågått en stundtals ganska intensiv debatt om hur barn lär sig att läsa och skriva. Frågan i 
fokus har varit om läs- och skrivinlärning bäst sker vi ljudmetod eller helordsmetod. Forskare 
idag anser att det inte handlar om ”antingen-eller”, utan om ett ”både-och” (Myndigheten för 
skolutveckling, 2003).  
 
”Lärare måste ha en ”fingertoppskänsla” för olika läsinlärningsmetoder. De måste också förstå 
varför de ska välja en speciell metod för ett speciellt barn vid ett speciellt tillfälle under barnets 
läsutvecklingsperiod.” (Phyllis Maslow, i Wallenkrans, 1993, s.9) 
 
 
 
 
Problem vid läsinlärningen 
 
 
”Ingen som känner sig rädd för konsekvenserna av läsning kan läsa, och ingen som är rädd för att 
misslyckas med att läsa kan lära sig läsa. Ett säkert sätt att ge barn läsproblem är att säga att de 
har det.” (Frank Smith, 2000, s.63) 
 
Skolgången är en hård erfarenhet för de elever som har svårt för att läsa. Det är få tillfällen under 
en skoldag då det inte ställs några krav på läsfärdighet. De allra flesta elever med stora 
lässvårigheter har enligt Elbro (2004) problem med avkodningen. De kan inte förstå texterna 
eftersom de inte kan identifiera de enskilda orden. Elever med stora lässvårigheter har rätt till en 
särskild insats i skolan. Lässvårigheter kan få allvarliga konsekvenser för barnens glädje över att 
gå i skolan, för deras självuppfattning, för deras ämnesutveckling, för deras utbildningsval och 
deras senare jobb och sociala status. Konsekvenserna blir allt allvarligare efterhand som allt fler 
utbildningar kräver läsfärdighet på allt högre nivå. 
 
Det brukar anses att ca 20 % av alla barn och ungdomar har svårigheter med läsning och 
skrivning enligt Sandström Kjellin (2004). Under hela 1900-talet har det funnits ett synsätt i 
skolan vilket innebär att förklaringen till svårigheter finns hos eleven. Enligt Skolverket ska 
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skolan ansvara för att en anpassning sker från skolans sida så alla barn kan arbeta i en miljö som 
omfattar alla. 
 
De elever som inte har någon förståelse varför de ska läsa eller skriva hamnar med stor 
sannolikhet i gruppen av elever med svårigheter när de väl börjar skolan. Elever kan enligt 
Sterner & Lundberg (2002) utveckla lässvårigheter av olika orsaker. Det kan t ex bero på 
ointresse och låg motivation, otillräcklig språklig stimulans, annat hemspråk än svenska eller en 
för ostrukturerad, kanske rent av bristfällig undervisning. Om dessa elever får en god och väl 
anpassad undervisning kan svårigheterna snart vara avhjälpta. 
 
Forskningen kring lässvårigheter sker tvärvetenskapligt. Den visar att språket är beroende av en 
intim samverkan mellan olika förmågor. Orsakerna till lässvårigheter kan vara många såsom: 
språkfunktionella brister, neurologiska, motoriska, genetiska, emotionella och sociala svårigheter, 
brister i pedagogiken (lärarbyten, metodval). Oavsett om orsakerna är biologiska, psykologiska 
eller sociala handlar läsutveckling i huvudsak om pedagogiska frågor. Det pedagogiska arbetet 
ska stå i fokus, när åtgärder planeras, istället för elevens funktionsnedsättningar eller andra 
svårigheter. Pedagogen måste ha förståelse för läskunnandets betydelse för barnets självbild och 
utveckling (Bohman Ramsin m.fl., 2001).  
 
De största svårigheterna vid inlärandet av ett alfabetiskt skriftspråk uppenbarar sig i initialskedet. 
Klarar eleven sig igenom svårigheterna vid det första mötet med skriften, med bibehållet 
självförtroende, är prognosen för den fortsatta inlärningen relativt god. De barn som får 
svårigheter i läsinlärningen tenderar att undvika svårigheterna. De läser mindre och väljer lättare 
texter när de läser. Lästimmarna i skolan blir i värsta fall en upplevelse där hotet om 
misslyckande är ständigt närvarande. Många av barnen som hamnar i denna situation saknar 
också stöd i sin läsutveckling i familjen. Deras utveckling hänger på att skolan uppmärksammar 
dem och ger effektivt stöd för att möta deras svårigheter (Myndigheten för skolutveckling, 2003).  
 
Bristfällig avkodning är en mycket vanlig orsak till dålig läsförståelse. Om avkodningsförmågan 
inte är tillräckligt automatiserad vid läsning kräver den alltför mycket av vår kognitiva kapacitet. 
Taube (2000) menar också att avkodningsproblem gör barn ofta alltför beroende av yttre 
ledtrådar. De försöker hålla ett högre lästempo än de behärskar och utvecklar ofta en ansträngd 
och forcerad "ungefärläsning" där siktet hela tiden är inställt på att försöka lösa de "akuta 
problem", dvs. ta sig igenom just den mening som de har framför sig.  
 
 
Tidsaspekter 
 
Forskning visar på tydliga negativa effekter av att skjuta upp identifieringen av de barn som 
kommer att behöva stöd i sin läs- och skrivutveckling enligt Myrberg (2003). Han menar att det 
tidigt finns tydliga indikationer på om ett barn kommer att få svårigheter. Om man tittar på 
förskolebarnen ska pedagogerna där vara särskilt uppmärksamma på barn som är sena i 
talspråksutvecklingen och som har en dålig ordförståelse. Indikationerna man kan se vid 
skolstarten är dålig bokstavskunskap, dålig fonologisk medvetenhet eller litet aktivt ordförråd. 
Att barnet inte har förståelse för skriftspråkets funktion, dålig syntaktisk och morfologisk 
medvetenhet är andra saker man ska vara uppmärksam på.  
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Enda vägen till läsning är ändå mera läsning. För de elever där fonologisk medvetenhetsträning 
inte hjälper måste man hitta andra lösningar. Långsiktiga pedagogiska insatser och 
kompensatorisk träning är några sätt. För de elever som har svårt med förståelsen måste man 
bygga upp språket, ordförståelsen och ordförrådet (Myrberg, 2003). 
 
Att arbeta efter teorin att läsproblem är något som växer bort eller att man inväntar läsmognaden 
hos barnet, kan bli förödande i form av mindre ordförråd och att de inte skapar någon läsrutin. 
För att undvika att bristen på läsförmågan även avspeglar sig på övriga ämnen i skolan är det 
viktigt att rätt stöd sätts in tidigt i läsutvecklingen (Myrberg, 2001). 
 
Elever, som trots alla insatser inte lyckas med läsinlärningen, behöver ”en-till-en-undervisning”, 
utöver det vanliga skolarbetet. Denna träning bör enligt dagens forskning innehålla fonologiska 
övningar med gradvis stegrad svårighetsgrad och i början även bokstavskunskap. Eleverna 
behöver dagligen jobba med det egna skrivandet, samt läsa korta och tilltalande småböcker med 
stegrande svårighetsnivå. Att få sortera ord och analysera ord, till exempel med ljudsymbol eller 
ljudsammansättning i arbetet med aktuella ord är till stor hjälp för dessa elever (Fylking, 2003). 
Repeterande läsning är viktigt för att befästa flytet, så att eleven får känslan av att de kan. 
 
 
Dyslexi  
 
Dyslexi (svårigheter med ord) är ett stort forskningsområde vilket vi inte har möjlighet att 
fördjupa oss i denna rapport, men det är ändå något man måste ha i beaktande när man pratar om 
läs- och skrivsvårigheter. 
 
Den norske forskaren Gjessing har särskilt intresserat sig för dyslexigruppen, den grupp som har 
de största läs- och skrivsvårigheterna. Dessa barn har, enligt forskaren, sämre korttidsminne, 
svårt med ordningsföljd, problem att benämna begrepp och dålig lingvistisk förmåga. Förutom 
detta utvecklar de dåligt självförtroende som har negativ inverkan på deras prestationer i skolan. 
Trots att det pågått en intensiv forskning inom ämnet hävdar Gjessing att man ännu inte funnit 
något entydigt svar på orsaken till läs- och skrivsvårigheterna. Han menar vidare att det finns tre 
villkor för att benämningen dyslexi ska kunna användas och de är: då en allvarlig skriftspråklig 
funktionsavvikelse föreligger i både läsning och skrivning, att det finns en klar skillnad mellan 
den allmänna begåvningen och den skriftliga prestationen samt att andra funktioner, som t.ex. syn 
och hörsel är normala (Ejeman & Molloy, 1997).  
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Ytterligare påverkansfaktorer vid problem  
 
 
Individen 
 
Ett barn som aldrig träffar på ett språkligt samspel kommer inte att bli en läsare. Läsutvecklingen 
sker utifrån ett samspel. Eftersom läsning inte är en naturligt utvecklad färdighet som vi föds 
med, utan en kulturellt betingad företeelse, så är det inte sagt att alla barn går igenom stadierna i 
en viss bestämd ordning. Det finns stora individuella variationer och olika lärstilar. Det är oerhört 
viktigt att det första mötet med läs- och skrivinlärningen är anpassade till barnets nivå. Negativa 
erfarenheter kan leda till att barnets självförtroende och självbild skadas (Myrberg, 2003). 
 
Det finns såväl både genetiskt betingade som förvärvade egenskaper som medför en förhöjd risk 
att utveckla lässvårigheter. Det kan röra sig om kognitiva faktorer, hörselproblem, 
språkstörningar eller låg födelsevikt. ADHD, och relaterade problem har en direkt påverkan på 
läsuthållighet och läsförståelse. Däremot är relationen till avkodningsproblem som t.ex. dyslexi, 
ett omtvistat område. Här kan forskare möjligen se en omvänd inverkan: läs- och skrivsvårigheter 
kan leda till sämre uppmärksamhet och koncentrationsförmåga (Myrberg, 2003). 
 
För att man ska kunna lära sig något nytt måste man vara motiverad till att starta en lärprocess. 
Andra kan stimulera och påverka positivt, men det slutgiltiga beslutet ligger hos den lärande 
själv. Motivation och motivationsarbete är annars en fråga om bemötande menar Taube (2000). 
Motivation är inte en personlig egenskap, utan en följd av de erfarenheter man gjort och det 
bemötande man får. Den grundläggande basen för motivationsarbetet är alltid ett gott bemötande.  
 
Författaren skriver vidare att det inte finns forskning som direkt kan påvisa samband mellan en 
god självbild och bra skolprestationer, men det finns anledning att se det som en påverkan som 
går i båda riktningarna. Misslyckande eller framgång kan ha en viss "spridningseffekt" över 
andra områden, i både positiv och negativ bemärkelse. Att tvingas arbeta bara med sådant som 
man är dålig på leder ofelbart till dålig självkänsla. De svaga eleverna får mycket oftare sina 
misstag och fel påpekade för sig än de duktiga eleverna. 
 
Barn som tidigt knäckt den alfabetiska koden ligger först i läsutvecklingen menar Stanovich 
(1986 i Myrberg, 2003). Det leder till att de läser mycket och får ett stort ordförråd. Deras 
avkodningsskicklighet ökar, vilket gör att de behöver lägga mindre energi på att koda orden. 
Detta leder i sin tur till att läsförståelsen i texterna ökar. Läsutvecklingen för dessa barn kan 
liknas vid en ”Matteus-effekt”, där innebörden är att den som har får mer och den som inte har 
drabbas ytterligare. De barn som får svårigheter i läsinlärningen tenderar att undvika 
svårigheterna genom att läsa mindre. De väljer lättare texter när de väl läser, vilket gör att de inte 
utökar sitt ordförråd och inte kommer vidare i sin läsning. Lästimmarna i skolan kan i värsta fall 
för dessa elever bli en ständig ångest för att misslyckas.  
 
Lässvårigheterna får allvarliga konsekvenser för elevernas glädje över att gå i skolan, för deras 
självbild, för deras ämnesutveckling, för deras val av utbildning och deras senare jobb och sociala 
status i samhället. Konsekvenserna blir allt allvarligare efterhand som allt fler utbildningar och 
själva samhället kräver läsfärdigheter på allt högre nivå (Elbro, 2004). 
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Familjen 
 
 
Hemmets betydelse för läsutvecklingen kan inte nog betonas. Om barnet får möta skriftspråkliga 
aktiviteter som ett naturligt inslag i vardagen kommer barnet på ett naturligt sätt att ta till sig 
dessa. En viktig del i läsutvecklingen är att barnet tidigt får tillgång till text och skrivmaterial i 
hemmet, och får läsförebilder hos föräldrar och äldre syskon. Om vuxna pratar med barnet om 
den lästa texten, får barnet en naturlig förståelse för sammanhanget mellan skrift och tal, och den 
vuxne kan reagera på barnets tankar kring skriften. Dessa stunder är ofta den första inkörsporten 
till läsandet (Myndigheten för skolutveckling, 2003). 
 
Allt som görs i hemmet för att barnet ska få en förståelse för det språkliga kallar Björk & Liberg 
(1999) ”litterär amning”, och att detta är något som alla barn borde få ta del av. De barn som 
missar denna bit i sitt hem har förskola och skola ett särskilt stort ansvar för. 
 
I rollen som förälder är det inte ovanligt att vuxna kan återuppleva sina egna brister när det gäller 
grundläggande läsfärdigheter. När sedan deras barn börjar skolan kan det finnas farhågor om att 
de kommer att få uppleva liknande svårigheter som mamma eller pappa minns från sin egen 
skolgång. Många vuxna med läs- och skrivproblem känner också som förälder sin bristande 
förmåga att hjälpa barnen med läxor och hemuppgifter. Det är viktigt att skolan kan bryta detta 
negativa sociala arv. Skolan måste aktivt jobba för att närma sig just dessa föräldrar. I många fall 
kan det vara aktuellt att ge dem kunskaper och konkreta tips om hur de kan hjälpa sina barn med 
läs- och skriv inlärningen. I England är det vanligt med så kallad ”home-school-programmes”. I 
dessa program ges föräldrar kunskap om hur de kan stödja sina barns tidiga möten med läsandet 
och skrivandet (Myndigheten för skolutveckling, 2003).  
 
Forskning om de tidiga årens betydelse för barn språkutveckling tyder på att information och 
stödinsatser till familjer i riskgrupper – ensamföräldrar, föräldrar med låg utbildning, familjer 
med sociala och ekonomiska problem – behöver sättas in i ett tidigt stadium, för att förebygga 
svårigheter för dessa barn. Många föräldrar har inte insikt eller kunskap om deras betydelse för 
sitt barns språkutveckling. Därför krävs sannolikt någon form av samverkan mellan mödravård, 
barnavård, social omsorg, bibliotek, förskola och skola menar Myrberg (2003).  
 
Skolan undandrar sig sitt ansvar att lära eleven läsa när de lägger för mycket pedagogiskt ansvar 
på föräldrar som själva har svårt för att läsa menar Sandström Kjellin (2004). Dessutom störs 
”föräldra-barn-relationen” eftersom föräldrarna förväntas att ta på sig rollen som lärare istället för 
att vara förälder. 
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Lärarens betydelse 
 
Läraren är en av de viktigaste personerna i nybörjarens liv när det gäller anslutningen till de 
”läskunnigas förening” och vad läraren gör kan vara avgörande för om eleven skall lyckas eller 
misslyckas med läsningen (Myrberg, 2003). Skolan kan inte göras helt ansvarig för hur 
läskunniga eleverna blir, men läraren spelar utan tvekan en avgörande roll. Det sätt läraren möter 
eleverna på när de börjar första klass är av stor betydelse för hur deras fortsatta skolgång skall bli. 
Att möta varje elev på sin nivå och att ge varje individ lagom utmaning är en av lärarens viktiga 
uppdrag. För att kunna möta varje elev på sin nivå krävs det att en lärare använder ett 
diagnostiskt arbetssätt.  
 
Läraren bör ha en grundläggande värdering när det gäller läsundervisningen, och det är att göra 
det lätt för barnen att lära sig läsa menar Smith (2000). Detta innebär att göra läsningen till en 
meningsfull, behaglig, användbar och ofta förekommande aktivitet för barnen.  
 
För att kunna möta varje enskild elev krävs ett målmedvetet undervisningssätt. Läraren måste 
tidigt kunna identifiera och kartlägga vad som är starka respektive svaga sidor hos eleven. Sätts 
stödinsatser in i tid är prognosen för att dessa elever ska få en bra läs- och skrivutveckling god. 
Lindö (2002) menar att det är viktigt att pedagogen kartlägger elevernas inlärningsstilar och 
organiserar läromiljöer så att var och en får möjlighet att få ny information presenterad på sin 
bästa kanal. Barn behöver omväxling, trygghet och struktur. 
 
De elever som kan läsa behöver andra utmaningar än de som ännu inte knäckt koden. Läraren 
måste få alla elever att känna att de kan lyckas med de uppgifter som de får. Självkänslans 
betydelse för att lyckas är otroligt viktig (Taube, 2000). För att kunna veta hur man rätt möter 
varje elev krävs en gedigen kunskap om barns språkutveckling och läs- och skrivprocessen. Det 
gäller också att ha god kunskap om olika metoder för att kunna möta varje elevs individuella 
behov och sedan utgå ifrån elevens starka sidor.  
 
Den professionella relationen mellan lärare och elev skiljer sig naturligt från andra medmänskliga 
kontakter, då det inte är en jämbördig relation. Makten finns hos den vuxne läraren och just 
därför är pedagogens agerande särskild betydelsefullt, och det är viktigt att elevens 
beroendeposition inte förstärks (Taube, 2000). 
 
 
Undervisningen 
 
En central utgångspunkt i såväl förskolans som grundskolans läroplaner är att vi lär oss med alla 
sinnen. Det är viktigt att i undervisningen skapa en rik och varierad lärmiljö som ger möjlighet att 
skapa kunskap på många olika sätt. Läraren måste inta ett accepterande förhållningssätt inför 
elevens svårigheter. Struktur och repetition är alltid viktiga inslag i undervisningen. Individuell 
undervisning med korta och återkommande träningspass ger störst effekt. Genom att reducera 
antalet uppgifter för olika elever och erbjuda längre tid för att bli klara är ett sätt att få fler elever 
att känna att de kan lyckas. Låt eleverna också få lyckas genom att arbeta med sådant som också 
fungerar bra, menar Bohman Ramsin m.fl. (2001). 
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Mycket av den sociala, motoriska och emotionella utvecklingen styr elevernas förmåga att ta in 
kunskaper och förbereda sig för nya utmaningar i livet. Att kunna delta i och få utbyte av 
undervisningen förutsätter att lärare tar hänsyn till elevernas utvecklingsnivåer. Individualiserat 
arbetssätt känns rätt när det står klart att barn är olika och har olika behov. Eftersom barn inte lär 
sig på samma sätt, måste de erbjudas olika arbetssätt och uttrycksformer. Jonsson (1997) menar 
att ett individanpassat arbetssätt bygger på en grundsyn som förutsätter att eleverna inte skall 
omformas efter en mall eller en normalkurva. Eleverna skall känna motivation och stimulans 
inför sitt lärande där utmaningarna aldrig får bli större än förmågan.  
 
För att läsinlärning skall kunna ta sin början där barnet befinner sig skall den utgå ifrån elevens 
egna tankar som sedan kan formas till ord. Det som kan sägas, det kan skrivas och det som kan 
skrivas det kan läsas. Undervisningssituationerna bör utgå ifrån det igenkännande och bekanta för 
eleverna och därifrån ska eleven kunna lära sig mera (Jonsson, 1997). 
 
Taube (2000) beskriver fenomenet ”självuppfyllande profetior” som bildar onda cirklar. Att dessa 
cirklar uppstår beror i första hand på omgivningens förväntningar på hur eleven ska lyckas. 
Omgivningens förväntningar påverkar även elevens förväntningar på sig själv. Vi människor gör 
hela tiden orsaksförklaringar eller tillskrivningar av eget och andras beteende för att skapa 
ordning och mening i tillvaron. Tolkningen man gör av den andres beteende påverkar hur det 
fortsatta samspelet kommer att utvecklas. Förväntningar kan ibland fungera som självuppfyllande 
profetior. Utgår man från att det ska bli på ett specifikt sätt, så blir det också ofta så. Positiva 
förväntningar leder till goda resultat, negativa förväntningar till dåliga resultat. Om pedagogen 
har negativa förväntningar och bara förväntar sig misslyckanden, kommer detta att styra 
tolkningarna i en viss riktning, jämfört med om pedagogen har positiva förväntningar och därmed 
också är beredd att granska sitt eget handlande. 
 
 
Miljön i skolan 
 
En faktor som påverkar läsinlärningen är den miljö som finns kring eleverna i skolan. Det är både 
fysiska och psykiska faktorer som påverkar och eleverna måste erbjudas en undervisningsmiljö 
som stimulerar en god språkutveckling. Klassrummet kan fysiskt organiseras så att det finns flera 
avdelningar som är utrustade för olika aktiviteter. Det kan vara mindre utrymmen för läsning 
vilket kan upplevas som mysigt av eleverna, en liten skrivarverkstad där de kan klippa och 
klistra, en lekvrå med kläder där eleverna kan omvandla sina läsupplevelser i dramaform och 
gärna datorer där de kan renskriva sina texter. Det är bra om det finns en lite större yta där man 
kan samla eleverna i ring för högläsning eller samtal. Barn lär sig läsa genom att läsa och därför 
bör det finnas mycket litteratur lätt tillgängligt i klassrummet - allt från bilderböcker och sagor till 
ord- och faktaböcker (Björk & Liberg, 1999).  
 
Den psykiska miljön påverkas av de fysiska personer som befinner sig där och vilket 
förhållningssätt de har gentemot varandra. Variationerna är många och en grupps 
sammansättning och samspel är inte någon annan lik. Elbro (2004) menar att skolklassens 
samlade sociala bakgrund spelar minst lika stor roll för läsutvecklingen som den sociala statusen 
för barnets egen familj. För att en klass ska vara dynamisk krävs att elever vågar framföra sina 
åsikter samtidigt som de kan lyssna på andra och respektera andras ståndpunkter.  
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Vårt psykiska välbefinnande och vår prestationsförmåga påverkas positivt om vi får umgås i en 
anda av vänlighet, gemenskap och värme. Enligt Åhs (1998) har vi alla fyra grundläggande 
psykologiska behov som alltid måste tillgodoses. Dessa är självupplevelse, samhörighet, 
sammanhang och meningsfullhet.  
 
Chambers (1993) menar också att det är viktigt med ett positivt klassrumsklimat. Alla elever ska 
känna att de är lika mycket värda och att just deras åsikter är viktiga. Inga tankar ska vara fel eller 
behöva hållas tillbaka. Vidare menar han att miljön runt eleven har större betydelse än vad många 
tror. Den fysiska omgivningen (yttre förutsättningar) påverkar elevernas känslomässiga attityder 
(inre förutsättningar) till att vilja läsa, så därför är klassrumsmiljön så viktig (Chambers 1995). 
 
Gruppens behov måste styra lärarens val av ledarskapsstil. Läraren kan påverka 
klassrumsklimatet positivt genom att uppmärksamma och vara tydlig med sitt mål med relationer 
och stämningen i gruppen, klargöra vilka normer och regler som gäller och följer upp eventuella 
överträdelser, ha ett vänligt och demokratiskt sätt gentemot eleverna och ge dem medinflytande 
och ansvar. Det är alltid viktigt för en lärare att förklara, informera och uppmuntra och att detta 
anpassas efter elevernas utvecklingsnivå (Åberg 1994). 
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Metod 
 
 
Syftet med vår undersökning är att belysa lärares syn på vad som är framgångsfaktorer vid 
läsundervisningen i förskoleklass och de tidiga skolåren. Då det är främst lärare som har 
erfarenhet av läsundervisning kommer vår undersökning därför naturligt att fokusera på deras 
erfarenheter, men att förskollärares arbete i den förberedande läsinlärningen har stor betydelse för 
läsinlärningen kan inte nog betonas.  
 
När vi diskuterade vår uppsats utformning och forskningsmetodiska närmande var vi överens om 
att en kvalitativ intervjuundersökning passade vårt syfte bäst. 
 
Genom kvalitativa metoder får man en förståelse för hur människor upplever sin situation. 
Backman (1998) menar att kvalitativa metoder ger fler möjligheter till tolkning och analys. 
Vidare fördelar med kvalitativa intervjuer är att man som intervjuare kan föra ett samtal med 
intervjupersonen i fråga (Kvale, 1997). Han nämner också att kontakten med intervjupersonen 
blir personlig i den kvalitativa intervjun samt att det hela blir en upplevelse, då man får del av 
intervjupersonens värld denne berättar om. I och med den personliga kontakten får man helheten 
genom gester, tonfall och ansiktsuttryck.  
 
Det är en fördel vid en kvalitativ intervju att intervjuaren har förkunskaper och är förberedd 
genom att studera tidigare forskning inom det område som skall studeras. Förförståelsen är en 
tillgång, inte ett hinder för att tolka och förstå det som studeras (Patel & Davidson, 2003). Under 
hela vår studies gång har vi försökt att ha en medvetenhet kring vår egen förförståelse för ämnet.  
 
 
Urval/Undersökningsgrupp 
 
Urvalet av informanter till våra intervjuer har skett strategiskt utifrån personlig kännedom från 
tidigare VFU-perioder. Detta med avsikten att få intervjupersoner med olika erfarenheter och 
olika bakgrund. Vi har sammanlagt intervjuat 10 pedagoger, varav 5 som är lärare i förskoleklass 
och resterande i grundskolans tidiga år. Samtliga intervjuer ägde rum på respektive informants 
skola. Intervjuerna genomfördes i tre kommuner i västra Sverige. Informanterna har alla varit 
kvinnor i åldrarna 30 – 60 år, och samtliga är behöriga lärare i förskoleklass eller i grundskolan. 
Variation på utbildning är följande, lågstadielärare, 1-7 lärare och förskollärare. De har i 
genomsnitt arbetat 25 år i förskoleklass och 21 år i grunskolans tidiga år.  
 
Enligt Patel & Davidsson (2003) måste de informanter som ska medverka i en undersökning 
informeras om dess syfte och vad deras medverkan innebär.  
 
Vid kontakt med informanterna informerade vi dem om syftet med studien och våra intentioner 
utifrån de fyra etiska huvudkraven. Vår kontakt med informanterna skedde dels genom besök på 
deras arbetsplats och dels genom telefonsamtal. Alla som tillfrågades gav samtycke till bandade 
intervjuer. Vi klargjorde om vår tystnadsplikt och att inga obehöriga skulle få ta del av deras 
intervju samt att inga persondata finns med på banden för deras anonymitets skull. 
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Dataproduktion 
 
Vår intervjuguide utformade vi utifrån våra tre frågeställningar. Dessa gjordes om till 
ämnesrubriker/teman i intervjuguiden, där vi sedan skapade frågor under varje ämnesrubrik/tema. 
Vi har använt oss av delvis strukturerad intervjuer, för att kunna anpassa intervjun till den 
situation som utvecklas. Denna typ av intervju öppnar möjligheter för intervjuaren att kunna 
ställa följdfrågor och för att informanten ska kunna diskutera det som den anser vara viktigt 
(Kvale, 1997). Genom följdfrågor och möjlighet till vidareutveckling försäkrade vi oss att vi 
förstått respondenten rätt för att vår undersökning skulle bli så tillförlitlig och rättvis som möjligt. 
 
Vi gjorde först en provintervju för att se huruvida våra frågeställningar var relevanta och skulle 
ge svar på det vi ville undersöka. Utifrån detta gjorde vi några små justeringar i vår intervjuguide 
och började sedan genomföra intervjuerna. Vi använde oss av bandspelare vid alla intervjuer för 
att inte gå miste om något vid utskrift och för att kunna gå tillbaka och lyssna om så behövs. Vi 
har enskilt intervjuat 5 pedagoger var och intervjuerna har genomförts i lärarnas egna klassrum. 
 
 
Bearbetning och analys 
 
Vår tolkningsansats bygger på en kvalitativ intervjumetod. Tanken med studien har inte varit att 
göra en jämförelse mellan de båda yrkesgrupperna för att resultatet skall kunna generaliseras, 
utan vi ville se variationer/olikheter/likheter av vilka arbetssätt och metoder som används för att 
kartlägga och möta elevers olika kunskapsnivåer. 
 
Efter en upprepad genomläsning av de utskrivna intervjuerna, har vi försökt att finna likheter, 
mönster och skillnader i informanternas uppfattningar. Det kvalitativa perspektivet söker likheter 
och/eller skillnader mellan individer i olika avseenden enligt Backman (1998).  
 
Intervjuerna döptes till lärare 1-5 och förskollärare 1-5. Alla intervjuer skrevs ner i sin helhet från 
talspråk till skriftspråk av den av oss som gjorde intervjun. Avbrutna ord, satser och stakningar 
som inte varit betydelsefulla för innehållet har vi strukit. För läsbarhetens skull har vi i 
redigeringen valt att ta bort utfyllnadsord som ”jaa du”, ”vet du”, ”liksom” och ”alltså”. 
Innebörden av det som sagts har inte förändrats av denna redigering.  
 
Vid sammanställningen av varje intervjusamtal har vi gjort ett systematiskt urval av svaren och 
endast tagit med kärnan av den information som vi ansett vara relevant utifrån frågeställningar 
och syfte. Vi har försökt tydliggöra kategorier, mönster i likheter och skillnader i det 
informanterna berättat för oss. Till sist sammanställdes materialet utifrån de funna områdena: 
 

- Viktiga faktorer i läsundervisningen 
- Strategier för att identifiera svårigheter vid läsinlärningen 
- Pedagogiskt arbete vid svårigheter i läsinlärningen 

 
Efter bearbetning av intervjuerna diskuterade vi kring resultatet av vår undersökning och detta 
finns under kapitlet resultat och analys. Vidare resonemang finns också senare i diskussionen. 
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Reliabilitet och validitet 
 
 
Reliabilitet innebär enligt Trost (1993) att det som mätts är stabilt och att situationen varit lika för 
alla inblandade. Reliabilitet och validitet härstammar från kvantitativ metodologi. Eftersom vi i 
vår studie kvalitativt undersökt lärares erfarenheter och uppfattningar om framgångsfaktorer i 
läsundervisningen nämner vi därför begreppen för tillförlitlighet och trovärdighet. 
 
Vi anser att tillförlitligheten är stor då de frågor vi ställt under intervjuerna väl grundat sig i vårt 
syfte och våra frågeställningar. Vi har fått svar på våra frågor – vad lärare och förskollärare anser 
vara framgångsfaktorer i den inledande läsundervisningen, speciellt för de elever som har/får 
svårigheter.  
 
Vi har försökt vara så åsiktsneutrala som möjligt i intervjuerna och i analysen så att våra tidigare 
erfarenheter och personliga uppfattningar inte ska påverka. Vi har under intervjuerna ställt de 
frågor vi avsåg att göra, och även förtydligat frågorna vid de tillfällen då informanterna undrat 
något. Vi anser att vi fått raka och ärliga svar. Resultat och analys bygger på de intervjuer vi 
genomfört och vi har gjort kopplingar till teorier och relevant litteratur. 
 
Vi anser även att trovärdigheten är stor. Våra intervjuer är gjorda utifrån vårt syfte och våra 
frågeställningar efter en framtagen intervjuguide. Då vi har intervjuat två grupper av lärare, 
förskollärare och grundskollärare, har vi anpassat frågorna något men ändå varit noggranna med 
att de ska vara jämförbara. Som exempel var den första överskriften på frågorna direkt relaterat 
till den första frågeställningen i syftet. Till lärarna var det: ”Viktiga faktorer i läsundervisningen”, 
och till förskollärarna: ”Viktiga faktorer i den förberedande läsundervisningen”. 
 
Vi har upplevt att informanterna varit intresserade av att delge oss sina erfarenheter och 
kunskaper från yrket. Då vi har analyserat och tolkat de svar vi fått har vi bearbetat och granskat 
de olika uppfattningarna som funnits för att sedan kategoriserat dem med hjälp av teorier och  
relevant litteratur 
 
Efter upprepade genomläsningar av de utskrivna intervjuerna har vi försökt finna kategorier, 
mönster, likheter och skillnader i lärarnas uppfattningar. Vi ville se variationer, likheter och 
olikheter mellan förskollärare och grundskollärare inom området läsinlärning.  
 
För att svara mot kraven på trovärdighet, noggrannhet och giltighet enligt Starrin & Svensson 
(1994) kommer vi att redovisa de intervjuades uppfattningar i form av citat så läsaren får 
möjlighet att följa vårt ställningstagande, rimlighet och objektivitet. 
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Etiska ställningstaganden 
 
De forskningsetiska principerna inom humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning (2002) har 
till syfte att ge riktlinjer mellan forskaren och undersökningsdeltagaren. Det finns fyra etiska 
huvudkrav på forskning framtagna och dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Här följer vår redogörelse över de fyra huvudkraven: 
 

- Informationskravet: Detta har vi uppfyllt då vi informerade informanterna om 
undersökningens syfte. De har informerats muntligt om att deltagandet är frivilligt och att 
vårt resultat offentliggörs i en c-uppsats. Informationen gavs vid bokningen av 
intervjuerna via telefon eller besök på arbetsplatsen. 

 
- Samtyckeskravet: Våra deltagare fick avgöra själva om de ville medverka i vår 

undersökning. Alla som tillfrågats gav samtycke till intervjuerna. 
 

- Konfidentialitetskravet: Vi meddelade informanterna om att vi har tystnadsplikt och att 
banden vid inspelningarna enbart skulle användas vid intervjuutskrifterna. Inga obehöriga 
kan ta del av bandinspelningarna. I intervjuerna användes inga persondata som kunde röja 
informantens identitet. De kommer i analysen att förses med sifferbeteckning 
(förskollärare 1-5 samt lärare 1-5). Vi har inte sökt efter åsikter hos informanterna som på 
något sätt kunnat ge negativa konsekvenser  

 
- Nyttjandekravet: De framkomna uppgifterna kommer inte att lånas ut eller användas till 

något annat än den aktuella undersökningen. 
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Resultat och analys 
 
I det här kapitlet kommer vi att presentera resultatet av våra intervjuer. Vårt resultat redovisas i 
de tre områden vi har i vår intervjuguide, baserade på undersökningens tre frågeställningar. Först 
presenteras svaren från de fem lärarna och direkt efter svaren från förskollärarna. Efter en 
kategori följer en teoretisering från litteraturen samt slutligen en analys inom frågeområdet. 
Kategoriseringar finns under respektive tre överskrifter: 
 

- Viktiga faktorer i läsundervisningen 
- Strategier för att identifiera svårigheter vid läsinlärningen 
- Pedagogiskt arbete vid svårigheter i läsinlärningen 

 
 
 
 
Viktiga faktorer i läsundervisningen 
 
Svar från lärare 
 
Efter att ha sammanfattat och noga läst igenom alla svaren från de intervjuade, har vi kunnat få 
fram inom vilka områden som lärare anser att det finns viktiga faktorer i och för läsunder-
visningen. Vilka faktorer som är viktigast beror enligt lärarna på vilka barn det rör sig om då 
stora individuella skillnader förekommer. Kategorierna som lärarna anser vara viktiga är: 
 

- Språklekar och samtal 
- Högläsning 
- Arbete med bokstäver 
- Motivation, självförtroende och förhållningssätt 
- Individualisering 
- Gruppens sammansättning och samspel 
- Föräldrasamverkan 

 
Språklekar och samtal 
Barnets tilltro till den egna språkliga förmågan är viktig för läsinlärningen menar många av de 
intervjuade. Barnet måste tidigt få känna sig som en blivande läsare och skrivare. Det är därför 
viktigt att skriftspråksaktiviteterna ligger i nivå med deras förmåga så de kan få känna och 
uppleva detta. Språket ligger som en grundförutsättning för hela arbetet med läsprocessen. 
Genom att leka med språket får eleverna viktiga erfarenheter att arbeta med och utvecklas vidare 
från. Ordlekar, rim och ramsor samt vardagssamtal värderas högt av lärarna. Även sång och 
musik har de mycket goda erfarenheter av för just språkutvecklingen. 
 
”Ett bra sätt att uttala ord är att sjunga, att ha en melodi att hänga upp det. Man sjunger för 
minnet, att man memorerar och det är lättare att lära in en sång än en vers på papper.”  
(Lärare 2, maj-05) 
 
 



 30

Högläsning 
Alla fem lärare nämner högläsning som en mycket viktig faktor i läsundervisningen. De har alla 
mycket böcker i klassrummet och besöker kontinuerligt skolans bibliotek. Läraren läser ofta högt 
för eleverna, men även eleverna kan läsa högt för varandra. I klassrummen finns plats (läsvrå) där 
eleverna kan sitta och läsa. 
 
”Högläsning är A och O och detta gynnar språket mycket. Jag poängterar alltid för föräldrar att 
det är viktigt att läsa för barnen.” (Lärare 1, maj-05) 
 
Lärarna talar om vikten av högläsning och glädjen i samband med denna. Högläsningens 
betydelse för barnens språkutveckling behandlas i litteraturen av många författare. Björk & 
Liberg (1999) menar att målet med läsning, såväl högläsning som individuell läsning, skall vara 
lustfylld eftersom det är utvecklande för språket. Genom högläsning får barnen också förebilder 
för hur de själva kan skriva egna berättelser. 
 
 
Arbete med bokstäver 
När fyra av lärarna presenterar veckans bokstav och har bokstavsgenomgång sker detta utifrån ett 
tidigare bestämt schema. Anledningen till detta är att läseboken är uppbyggd efter detta 
ljudningsschema och texten har en progression i svårighetsgraden framåt. Lärarna ser fördelar 
med att gruppen är samlad och att de pratar om samma sak gemensamt. Den läraren som inte i 
förväg bestämt vilka bokstäver som skall presenteras låter eleverna först lära sig de bokstäver 
som finns i deras egna namn. Fördelen med detta är att eleverna känner igen dessa bokstäver och 
att det på så vis blir individuellt anpassat och meningsfullt för eleven. Det blir ett större arbete för 
läraren med uppföljningen av varje elev, men hon anser än dock att det är positivt och att föredra. 
Efter bokstavsgenomgång får eleverna arbeta med bokstäverna på många olika varierande sätt, 
såsom att rita, klippa, skriva och leta bokstavsformer i skogen. Flera av lärarna har en struktur i 
arbetsgången och denna är nedskriven och sitter uppe i klassrummet så eleverna vet vad de ska 
göra och vad som förväntas av dem. Något som påtalas vidare är kontinuitet i arbetet genom att 
träna varje dag, ge läsningen tid och att arbeta med ”små steg” på rätt nivå för varje enskild elev. 
 
ABC-böckerna har varit en fördel för läraren, eftersom de gjort det lättare att genomföra en 
gemensam undervisning. Däremot menar Frost (2002) att de denna metodik kan vara ett hinder 
för en differentierad läsundervisning. 
 
 
Motivation, självförtroende och förhållningssätt 
Det gäller att pröva olika sätt för att väcka intresse och lust hos eleven. Motivation, 
självförtroende och beröm anser de intervjuade lärarna vara mycket viktigt, men även 
meningsfulla sammanhang, intresse och att göra saker lustfyllda påtalas mycket. 
 
Lärarna överlag nämner själförtroendet som en viktig faktor vid läsinlärningen. Taube (2000) 
menar att det är viktigt att det första mötet med läsningen blir en positiv upplevelse för barnet och 
att uppgifterna är anpassade efter barnets förmåga. Negativa erfarenheter av den första 
läsinlärningen kan annars leda till att barnets självförtroende och självbild skadas. Detta kan i sin 
tur ha en negativ inverkan på förmågan att lyckas med vidare läsuppgifter. Taube liknar detta 
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med en nedåtgående spiral, där barnet genom sina upprepande misslyckanden till slut helt tappar 
tron på den egna förmågan.  
 
 
Individualisering 
Alla elever kommer till skolan med olika erfarenheter och olika behov. Varje elev ska lära sig 
läsa och det är lärarens uppgift att hitta det sätt som passar eleven bäst. Genom att variera och 
prova olika arbetssätt skapas möjligheter för att läsinlärning ska kunna ske. 
 
”Bra att testa och prova på olika sätt. Alla behöver inte göra allt!” (Lärare 3, maj-05) 
 
 
Gruppens sammansättning och samspel 
Det handlar mycket om relationer i ett klassrum och det tar olika lång tid att lära känna varandra. 
Gruppsykologin är en viktig del i att forma en grupp och få den att fungera. Tid som lärare lägger 
på detta område upplever de som väl investerad tid, då resultatet är fundamentalt för att bygga 
vidare på med kunskaper. 
 
”Att lyckas med en klass handlar mycket om relationer, och det tar olika lång tid att bygga upp 
dessa.” (Lärare 2, maj-05) 
 
En grupps sammansättning och samspel är inte någon annan lik. För att en klass ska vara 
dynamisk krävs att elever vågar framföra sina åsikter samtidigt som de kan lyssna på andra och 
respektera andras ståndpunkter (Elbro, 2004).  
 
 
Föräldrasamverkan 
Genom en god kontakt med föräldrarna har läraren större förutsättningar att nå fram till varje 
elev. Föräldrarna känner barnen bäst, och genom att läraren berättar för föräldern på vilket sätt de 
kan hjälpa sitt barn ökar chanserna till en positiv utveckling. En av lärarna påtalar särskilt 
hemmets betydelse som en mycket viktig faktor.  
 
”Det gäller att hitta lusten hos varje barn och att de får stöttning hemifrån. Det här med 
självförtroendet, att de känner att de kan, jag kan, jag vill. För hittills, peppar peppar, har jag inte 
träffat på någon som inte har kunnat lära sig läsa, det kommer på ett eller annat sätt. Det är viktigt 
att man tränar dem på det som de är duktiga på, Att man inte övertränar det som de inte kan utan 
att de får ta lite andra banor och så.” (Lärare 4, maj-05) 
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Viktiga faktorer i den förberedande läsundervisningen 
 
 
Svar från förskollärare 
 
Kategorier av faktorer som är framgångsrika i den förberedande läsinlärningen, är enligt 
förskollärarna följande:  
 

- Leken 
- Språklekar och samtal 
- Högläsning 
- Motivation, självförtroende och förhållningssätt 
- Gruppens sammansättning och samspel 
- Arbete med bokstäver 

 
Förskollärarna menar att det är viktigt att eleverna får träning i att uttrycka sig, känner sig hemma 
i gruppen och att de tillåts göra fel. De använder och pratar mycket om skriftspråket och varför 
det är viktigt att kunna lära sig läsa. Variansen av arbetssätt i förskoleklassen är många och styrs 
av utvecklingsnivå och grad av mognad hos barnen. 
 
 
Leken 
Förskollärarna menar att det är viktigt att barnen får leka, och genom leken utvecklas de och lär 
sig nya saker.  
 
”Att barnen får leka, det tycker jag är viktigt, för genom leken kan man nå fram till nästan alla 
barn och de känner sig alltid bekväma i leken, där gör det inget om något blir tokigt eller fel. När 
jag arbetar tycker jag det är viktigt såklart att jag läser och skriver mycket så de ser att man har 
användning för detta.” (Förskollärare 2, maj-05) 
 
 
Språklekar och samtal 
På samma sätt som lärarna, så påtalar förskollärarna vikten av att arbeta mycket med språket så 
barnet får tilltro till sin egen förmåga. Det är viktigt att skriftspråksaktiviteterna ligger i nivå med 
deras förmåga. Förskollärarna använder sig av olika språklekar som rim och ramsor, gåtor, 
klappar stavelser och lyssnar på/efter ljud. Alla tillfällen till vardagssamtal tas också tillvara. 
Flera av förskollärarna påpekar hur viktigt det är att barnen får lov att komma till tals i gruppen 
på ett positivt sätt och att detta leder barnen framåt i sin språkutveckling.  
 
 
Högläsning 
Alla fem förskollärarna påtalar vikten av högläsning.  
 
”Jag tror det är väldigt viktigt med att barnen får höra sagor, att man läser mycket. Varje dag ska 
de ha en liten dos av sagor, så det försöker jag.” (Förskollärare 4, maj-05) 
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Motivation, självförtroende och förhållningssätt 
Förskollärarna vill att barnen ska få uttrycka sig på många olika sätt. Det kan vara att tala, rita, 
leka, sjunga och dramatisera. Genom träning ökar förmågan och kompetensen positivt. 
 
 
Gruppens sammansättning och samspel 
Förskollärarna talar om ett tillåtande klimat där alla tillåts att uttrycka sig och att det är tillåtet att 
göra fel. Chambers (1993) skriver att det är viktigt med ett positivt klassrumsklimat. Alla elever 
ska känna att de är lika mycket värda och att just deras åsikter är viktiga. Inga tankar är fel eller 
behöver hållas tillbaka.  
 
 
Arbete med bokstäver 
De flesta har någon form av bokstavsgenomgång, men att denna sker på ett mer ”lekfullt” sätt när 
det enbart är sexåringar menar några förskollärare. De skolor som har integrering mellan 
förskoleklass och årskurs ett (ex barnskola), så styrs valet av bokstav och genomgång av läraren. 
Sexåringarna deltar då i ettans ordinarie genomgång med deras lärare. 
 
”Det är främst på vårterminen jag märker att de vill jobba med bokstäverna. På hösten är det så 
mycket nytt att ta in, ny grupp och nya vänner.” (Förskollärare 5, maj-05) 
 
 
Analys av området viktiga faktorer 
 
  Förskollärare:   Gemensamma faktorer:    Lärare: 
 
- Leken  - Språklekar och samtal  - Individualisering 
  - Högläsning   - Föräldrasamverkan 
  - Arbete med bokstäver 
  - Motivation, självförtroende 
    och förhållningssätt 
  - Gruppens sammansättning 
    och samspel 
 
Vi kan se stora likheter mellan vad lärare och förskollärare anser vara viktiga faktorer i 
läsundervisningen, då de har många gemensamma tankar och erfarenheter. Gemensamt trycker 
både lärare och förskollärare starkt på språklekar, högläsning med dess goda effekter och att 
arbeta med bokstäverna på många olika varierade sätt. De har också en gemensam syn på att 
motivationen och självförtroendet har stor betydelse för läsinlärningen.  
 
Det som skiljer sig är att förskollärarna betonar leken och dess många positiva fördelar för 
lärandet, vilket inte lärarna gör i lika stor grad. Andra skillnader är att lärarna har ett mer uttalat 
individuellt perspektiv för varje elev, lägger större vikt vid olika metoder och behovet av 
samverkan mellan skolan och föräldrarna. Även om förskollärarna också ser till individen och 
dess behov, så ses gruppens funktion som en viktig del. För både yrkesgrupperna gäller det att 
finna en balans mellan att se elever som individer och som ett kollektiv. 
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Strategier för att identifiera svårigheter vid läsinlärningen 
 
 
Svar från lärare 
 
Vi kommer nedan att dela upp de olika faktorer vi fått fram i fyra kategorier. 
 

- Lärarens egen erfarenhet 
- Kartläggning i det dagliga arbetet 
- Samverkan i kollegiet 
- Tester 

 
 
Lärarens egen erfarenhet 
När vi ber lärarna berätta om hur de märker att elever har eller kanske kommer att få svårigheter i 
den inledande läsinlärningen och själva läsprocessen, så svarar alla att det är individuellt. Men 
även om det är individuellt, så finns det också stora likheter. Flera av pedagogerna nämner den 
egna fingertoppskänslan som mycket viktig. 
 
Tecken på svårigheter som går att känna igen är t.ex. att de kan ha svårigheter i att lyssna och 
särskilja olika ljud, det vill säga själva avkodningen. Det kan också vara att de inte minns från 
gång till gång hur bokstäverna ser ut och låter, vilket gör att det tar lång tid för dem att lära in 
bokstäverna. Minnessvårigheter kan även leda till att läsförståelsen blir dålig enligt flera lärare. 
 
”De får lägga så mycket energi på att få ihop det så de kan inte komma ihåg vad de läst. Det 
märks så väl när man pratar om en text vilka som kommer ihåg innehållet och vilka som inte gör 
det.” (Lärare 2, maj-05) 
 
”Barn som har dåligt ordförråd och ett väldigt torftigt språk, de förstår inte vad man säger till 
dem, man får förklara om och om igen, då kan jag känna att det är tidiga tecken på att det kan bli 
svårigheter.” (Lärare 5, maj-05) 
 
Bristfällig avkodning anser pedagogerna vara en mycket vanlig orsak till dålig läsförståelse. Om 
avkodningsförmågan inte är tillräckligt automatiserad vid läsning kräver den alltför mycket av 
vår kognitiva kapacitet. Taube (2000) menar också att avkodningsproblem gör barn ofta alltför 
beroende av yttre ledtrådar. De försöker hålla ett högre lästempo än de behärskar och utvecklar 
ofta en ansträngd och forcerad "ungefärläsning" där siktet hela tiden är inställt på att försöka lösa 
de "akuta problem", dvs. ta sig igenom just den mening som de har framför sig.  
 
Elever som inte har mognaden och förståelse varför de ska läsa eller skriva hamnar med stor 
sannolikhet i gruppen av elever med svårigheter när de väl börjar skolan. Elever kan enligt 
Sterner & Lundberg (2002) utveckla lässvårigheter av olika orsaker. Det kan t ex bero på 
ointresse och låg motivation, otillräcklig språklig stimulans, annat hemspråk än svenska eller en 
för ostrukturerad, kanske rent av bristfällig undervisning. Om dessa elever får en god och väl 
anpassad undervisning kan svårigheterna snart vara avhjälpta. 
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Kartläggning i det dagliga arbetet 
Lärarna pratar mycket om att man måste vara observant på barnen i början av läsprocessen. Att 
man lyssnar på dem när de läser och ljudar och när de jobbar med bokstäver för att höra att de 
kan dem ordentligt. Läroböcker nämns som ett bra hjälpmedel för att kunna kartlägga var eleven 
befinner sig i utvecklingen. Det vanligaste verktyget lärarna använder för att testa elevernas 
läsförståelse är deras läsläxor. Eleverna får då skriva eller rita och berätta vad de läst om. Detta 
ger en kontinuerlig bild av hur de utvecklas. En av intervjudeltagarna har som mål att läsa varje 
dag med ettorna, hon säger så här: 
 
”Sedan är ju målet att man försöker läsa med ettorna en stund varje dag, så man upptäcker det ju 
fort om det är någon som avviker. Då blir det specialläraren och prat med föräldrar. Sedan har vi 
ju läsperioder där vi intensivläser i några veckor och låter det sedan mogna.” (Lärare 4, maj-05) 
 
En av lärarna kartlägger sina elever genom intervjuer.  
 
”Man pratar med var och en, intervjuar dem om de har läst någon bok eller om mamma eller 
pappa läser för dem och vad de tror att de ska ha läsning till. Man kartlägger var var och en 
befinner sig. En intressant fråga att få svar på är hur de tror att man gör när man läser, detta ger 
mig en väldigt bra bild liksom.” (Lärare 4, maj-05) 
 
 
Samverkan i kollegiet 
Kollegorna i arbetslaget är dem lärarna vänder sig först till om det förekommer svårigheter som 
de tidigare inte arbetat med. När det blir svårigheter som inte arbetslaget klarar av nämner 
lärarna, speciallärare, specialpedagoger samt talpedagog för att få hjälp med att identifiera 
problemet.  
 
 
Tester 
Pedagogerna säger att det ibland blir nödvändigt med andra typer av tester än de som dagligen 
kan göras i ett klassrum. Det ser väldigt olika ut hur de intervjuade använder sig av tester. Två av 
lärarna använder sig av antingen LUS eller D:L:S. På samma skolor som dessa lärare arbetar görs 
alltid ett Fonolek-test på barnen när de är sex år. Övriga tester de namnger är sådana som de vet 
finns att tillgå om behovet skulle uppstå. Nedan kommer de som lärarna och förskollärarna 
nämnt. 
 
D:L:S-prov (Diagnos i läsning och skrivning) är en diagnos som läraren själv kan utföra på 
eleven vilken visar elevens kunskapsnivå i läsförståelse, rättstavning och ordförståelse. Den 
lärare som nämner detta test arbetar på en skola där man konstant gör diagnosen på eleverna i 
årskurs två. När de sedan börjar trean får de en ny lärare och då övergår man till att ”LUSA” 
eleverna. 
 
LUS är ett läsutvecklingsschema där antingen läraren själv eller specialläraren kan se var eleven 
befinner sig i sin läsutveckling, för att kunna möta dem på rätt nivå i just läsningen. Läraren som 
använder sig av LUS startar med detta redan i årskurs ett och sedan ”LUSAR” hon tillsammans 
med en speciallärare eleverna kontinuerligt tills de lämnar henne i årskurs tre. 
 



 36

UMESOL (Umeå metalingvistiska skriv och läsmaterial för lågstadiet) är ett material som består 
av tre olika block, läsning och skrivning, fonologisk medvetenhet och självbild. Varje block 
innehåller hjälpmedel för kartläggning och träning. Med hjälp av detta material kan specialläraren 
eller specialpedagogen göra en grundlig analys för att kunna handleda läraren. 
 
ITPA (Illinois Test of Psycholinguistic Abilities) är ytterligare ett test som lärarna nämner fast 
det är bara specialpedagoger, psykologer och logopeder som får utföra testet efter särskild 
utbildning. Testet innehåller olika delprov av språklig, visuell och auditiv karaktär. Tillsammans 
med andra tester kan detta användas vid dyslexiutredningar. 
 
 
 
 
Svar från förskollärare 
 
Följande fyra kategorier bland förskollärarna har framkommit: 
 

- Förskollärarens egen erfarenhet 
- Kartläggning i det dagliga arbetet 
- Samverkan i kollegiet 
- Tester 

 
 
Förskollärarens egen erfarenhet 
Förskollärarna fokuserar mera på barnets tal och talsvårigheter. I en intervju uttrycker sig en 
intervjudeltagare så här: 
 
”Om barnet får lägga all sin kraft på att försöka tala, har det ingen rimlig chans att kunna ta till 
sig det andra som det behöver för att lära sig läsa.” (Förskollärare 2, maj-05) 
 
De pratar även om att svårigheter uppstår när barnen inte förstår sambandet mellan språk och 
ljud. Mognadsmässigt kan det röra sig om dålig uthållighet eller bara ett ointresse att vilja. 
 
”Man märker att de som 6-åringar är ganska ojämna, beroende på dagsform och intresse. När de 
sedan börjar ettan så är det först då det börjar visa sig när man arbetar mer aktivt.” (Förskollärare 
5, maj-05) 
 
”Sen är det ju så att en del inte är intresserade av bokstäver. Så det är ju det man får försöka att 
väcka tills ettan, då det blir väldigt betydelsefullt. Hela skoltiden påverkas av läsningen.” 
(Förskollärare 4, maj-05) 
 
 
Kartläggning i det dagliga arbetet 
Förskollärarna nämner de dagliga samtalen som ett bra redskap för att kunna kartlägga elevens 
förutsättningar i den förberedande läsinlärningen. Talet ses som det mest grundläggande i hur det 
skall gå för barnet i den kommande läsningen. De tittar då på hur barnet uttalar orden, förståelsen 
av ord samt hur stort ordförråd de har.  
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Barn måste uppmuntras att verbalisera sina tankar menar Elbro (2004), eftersom språk och 
lärande är intimt förknippade med varandra. Uppmärksamhet på det talade språket är en väsentlig 
förutsättning för att kunna ta till sig skriftspråket. Att kunna uppmärksamma enheterna i talat 
språk är viktigt för att barnet senare ska kunna förstå vad bokstäverna i det skrivna språket står 
för. 
 
 
Samverkan i kollegiet 
Förskollärarna pratar även de om specialhjälp men inte i lika hög grad. I den kommun som man 
har tillgång till en talpedagog sker det även i förskoleklassen ett nära samarbete när något barn 
har problem med talet. Förövrigt ser man i förskoleklassen, läraren som skall möta eleven i första 
klass som en viktig del för att kunna se var problemet ligger. Denne kan ge tips och idéer på vad 
barnet kan göra träna på för att läsinlärningen skall gå lättare. Att samarbetet fungerar och att 
överlämningssamtalen blir noga genomförda för att barnet skall få bästa möjliga hjälp så tidigt 
som möjligt i skolstarten. 
 
 
Tester 
Fonolek är det test som nämns av några av förskollärarna. Två av kommunerna vi gjort 
intervjuerna i har detta test som standard på alla sexåringar, medan en kommun inte alls gör detta 
test. Varianserna är alltså stora mellan kommunerna. 
 
 
 
Analys av området strategier  
 
 
Förskollärarna fokuserar naturligt mer på talet vid problem i den begynnande läsinlärningen, 
medan lärarna mest fokuserar på läsinlärningen och svårigheterna som rör just detta. 
 
Båda yrkesgrupperna har lite olika strategier för att kunna identifiera svårigheter beroende på 
deras egna erfarenheter, kunskaper och vilka resurser som finns tillgängliga på skolan. Skolor 
med små resurser kräver att pedagogen själv tar ansvar för att hitta övningar, aktiviteter som 
stimulerar barn med svårigheter samt skriver åtgärdsprogram. Tillgången på specialhjälp ser olika 
ut beroende på vilken kommun vi gjort intervjuerna i.  
 
Skillnaderna i strategier för att identifiera svårigheter ligger mest i tester och metoder mellan 
yrkesgrupperna. Det nämns betydligt flera förslag på tester, diagnoser inom skolan än i 
förskoleklassen. Lärarna i förskoleklassen trycker mera på hur viktigt det är att det finns ett bra 
samarbete med den lärare som skall ta emot eleverna när de börjar ettan.  
 
Där vi märker den största variansen, när det gäller tester, så är det mellan kommunerna vi har 
gjort våra intervjuer i. I två av kommunerna har man som standard att göra tester, både på 
sexåringarna och när de börjat skolan för att kunna identifiera om det finns några svårigheter, 
medan man i den tredje kommunen inte nämner tester överhuvudtaget.  
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Pedagogiskt arbete vid svårigheter i läsinlärningen 
 
 
Metodval 
 
 
På frågan huruvida lärarna använder någon speciell metod för sin läsundervisning så svarar alla 
ja, men att de blandar och varierar lite beroende på de behov som finns i klassen. Metoder som de 
nämner är: ljudning-, helord-, Witting-, LTG- och Nya Zeelandsmetoden. Med sin 
yrkeserfarenhet och kunskap har många av lärarna även utvecklat egna metoder genom åren, t.ex. 
att eleverna ska läsa en kvart om dagen. Lärarna upplever att det är bra och nödvändigt med 
denna blandning av metoder.  
 
”En metod passa många barn, men inte alla. För de som har det svårt får man variera och pröva.” 
(Lärare 1, maj-05) 
 
”Det är ett batteri av olika metoder. Jag kör inte renodlat för det är ju inget barn som är det andra 
likt.” (Lärare 4, maj-05) 
 
 
Fyra av förskollärarna svarar att de blandar och varierar lite metoder beroende på de behov som 
finns. Metoder de nämner är: ljudning-, helord- och Bornholmsmetoden. En av förskollärarna 
anser inte att hon använder sig av någon direkt metod.  
 
”Jag kan väl inte säga att jag använder någon särskild metod, utan jag plockar utav det som jag 
tycker passar de barn jag har för tillfället. Sedan finns det ju metoder som man har använt från 
början som man tycker fortfarande är lika gångbara.” (Förskollärare 2, maj-05) 
 
”Efter att ha jobbat så många år märker man att det är trender som kommer och går hela tiden. 
Rutiner och arbetssätt ser olika ut från år till år, men det finns alltid en grundtanke med arbetet.” 
(Förskollärare 2, maj-05) 
 
De lärare/förskollärare som vi har intervjuat är eniga om att läsinlärningen måste vara 
individanpassad och att ingen metod passar alla elever. Metoderna kompletterar varandra och kan 
användas under olika stadier i läsinlärningen. Olika elever lär sig bäst genom individuellt 
utformade metoder menar även Svensson (1998). 
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Framgångsfaktorer vid svårigheter i läsundervisningen 
 
 
Svar från lärare 
 
Följande fem kategorier bland lärarna har framkommit: 
 

- Individualisering 
- Praktiskt arbete med läsningen 
- Motivation, självförtroende och förhållningssätt 
- Föräldrasamverkan 
- Stöd från kollegiet 

 
 
Individualisering 
Lärarna pratar mycket om att den enskilda individens behov bör styra. Undervisningen skall vara 
på rätt nivå men ändå utmanande för att stimulera eleven. Läser eleverna böcker skall de vara 
anpassade till deras nivå, så alla inte läser samma text oavsett hur långt de kommit i utvecklingen. 
En av lärarna vi intervjuat arbetar med individuell målsättning av alla elever och hon uttrycker 
sig så här:  
 
”Man måste tidigt göra barnen medvetna om hur de kan se att deras lärande går framåt, man 
sätter från början små, små mål som de når upp till. Det gör att de blir motiverade att vilja lära sig 
mer.” (Lärare 4, maj-05) 
 
Tidsperspektivet är viktigt eftersom alla har olika förutsättningar. Flera nämner vikten av att ha 
enskild tid med eleven då många svårigheter kan lösas. Att ge elever med svårigheter extra tid 
anses som viktigt dels för träningen, men även för att stärka deras självförtroende och motivation 
inför skolarbetet. Extra träning nämns av många lärare men också hur viktigt det är att inte 
överträna det som eleven har svårt med.  
 
”Man får hitta på och vara tusenkonstnär. Det finns ingen patentlösning utan varje elev är unik.” 
(Lärare 2, maj-05) 
 
”Ju tidigare hjälp desto bättre och det krävs små stunder varje dag för att det skall bli lyckosamt.” 
(Lärare 1, maj-05) 
 
En av intervjudeltagarna berättade att hon skrev små hemliga brev till de elever som hade svårt 
för att finna något intresse i att läsa. Detta såg hon som en lyckad metod. Elevernas egna 
intressen och saker som berör dem ser lärarna vara bra utgångspunkter om de har svårt för att få 
dem intresserade av läsningen. En av lärarna som menar detta säger så här:  
 
”Man utgår från barnet, deras intressen, att de får välja böcker och läsa som berör dem.” (Lärare 
5, maj–05)  
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Praktiskt arbete med läsningen  
Att repetera och variera, ha daglig läsläxor under en period, att träna men ändå inte överträna det 
som är svårt är andra exempel. Högläsning anser de vara bra och det bör ske både i skolan och i 
hemmet. Som lärare måste man våga tro på sig själv och den egna erfarenheten. En viktig bit i det 
pedagogiska arbetet vid svårigheter är att ha känsla för när det är dags att sätta in särskilt stöd. En 
lärare säger att man måste medvetandegöra eleverna om varför de ska lära sig vissa saker, som 
till exempel läsningen. 
 
”Ja, det är väl det här med känslan, erfarenheten som kommer successivt. Det är ju skillnad från 
tiden då man var ung och grön. Det fanns större hjälp av speciallärare tidigare, det märks. 
Möjligheterna att få hjälp har minskat de senaste åren.” (Lärare 1, maj-05) 
 
Repetera och variera ser många av lärarna som den viktigaste biten när det uppstår svårigheter. 
Dagliga läsläxor vissa perioder är det några lärare som tycker sig kunna se framgång i. De tränar 
då intensivt några veckor, och sedan låter de läsningen vila för att kunna se om eleven har gått 
framåt i läsningen. Att inta ett observerande arbetssätt och att vara lyhörd för vad barnen säger 
anser lärarna vara viktigt. Utefter detta kan de variera sitt arbetssätt och på så sätt bearbeta 
problemet.  
 
”Man måste fokusera på vad problemet är, kärnan i det, det kan vara att man måste ta en övning 
som stärker något annat. Man får inte vara rädd för sidospår.” (Lärare 2, maj-05) 
 
I lärarnas dagliga undervisning ingår det många komplicerade iakttagelser och det är många 
beslut som måste fattas. Lärarens kunskaper om läsning har en avgörande roll för elevernas 
skolgång. Kunskaperna inverkar bland annat på vad pedagogen lägger märke till hos eleven, hur 
långt har eleven kommit i läsprocessen och vad ska göras för att eleven ska komma vidare i sin 
läsutveckling. När man arbetar med barn och undervisning måste man kunna tolka och analysera 
hur eleverna reagerar på undervisningen (Elbro, 2004). 
 
 
Motivation, självförtroende och förhållningssätt 
Ingenting är så effektivt som beröm. Ett stödjande och uppmuntrande klimat är framgångsrikt 
menar alla lärarna. 
 
”Ja, det krävs lust och glädje, arbetsro, lugn och ro – en lärande miljö.” (Lärare 1, maj-05) 
 
 
Föräldrasamverkan  
Flera lärare påpekar hemmets betydelse för elever med lässvårigheter och hur viktigt det är att 
man jobbar mot samma mål både i skolan och hemma. Hemmets stöttning och uppmuntran 
betyder mycket för skolarbetet. En lärare berättar att hon brukar göra upp en arbetsplan 
tillsammans med föräldrarna där de kommer överens om vad som skall göras hemma och vad 
som görs i skolan. Efter en tid har hon alltid uppföljningsträff för att se hur det fortlöper. 
 
”Att man är tydlig till föräldrarna, att man inte lindar in problemen för mycket, att ditt barn 
kommer troligtvis inte nå målen om vi inte hjälps åt.”( Lärare 4, maj-05) 
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”Att man diskuterar med hemmet hur viktig deras insats är.” (Lärare 5, maj-05) 
 
”När det brister i stöttningen hemifrån, när föräldrarna inte är medvetna om att det är ett jobb 
man gör tillsammans, så brukar jag förklara för föräldrarna den här trappan, att ju längre man är 
på samma trappsteg utan att komma vidare, så blir det tråkigt.” (Lärare 4, maj-05) 
 
 
Stöd från kollegiet  
Arbetslaget är väl det som alla lärare nämner som ett stort stöd där de kan få tips och idéer på hur 
de kan ge elever med svårigheter bra hjälp. Men om svårigheterna blir för stora tar de lärare som 
har den möjligheten hjälp av speciallärare, för att till exempel hinna träna läsning varje dag med 
de elever som är i behov av det. Specialpedagogen kopplas in när det blir svårigheter som man 
inte lyckas lösa själva på skolan, men denna tillgång ser väldigt olika ut i de tre kommunerna. 
Talträning finns att tillgå i en av kommunerna där man har en utbildad talpedagog. 
 
 
 
 
 
Svar från förskollärare 
 
Kategorier av framgångsfaktorer som framkommit bland förskollärarna är:  
 

- Gruppen 
- Lek och skapande verksamhet 
- Föräldrasamverkan 
- Stöd från kollegiet 

 
 
Gruppen 
Förskollärarna ser gruppen som grunden i den mesta träningen. Mycket av arbetet bygger på 
gruppsamtal, eller ringsamtal, som vissa kallar dem. En av intervjudeltagarna svarar oss så här 
när vi frågar hur hon arbetar med barn som har svårigheter:  
 
”Jag delar inte upp dom så, utan vi gör det tillsammans. Vi gör det lekfullt och vi gör det med 
saga, musik och lek på alla möjliga sätt.” (Förskollärare 1, maj-05) 
 
Överlag tycker förskollärarna att det mesta går att träna i den vanliga gruppen. Om det sedan är 
att träna på bokstäver, ljud eller att helt enkelt få uttrycka sig fritt, så ser de gruppen som 
stärkande för all inlärning. Enskilda stunder med eleverna kan ju också vara bra. Barnens olika 
behov och tillfället får styra valet. 
 
”Hela samhället bygger på att man ska kunna hävda sig. Därför är det viktigt att skolan tar ansvar 
för att eleverna redan tidigt får träna på detta.”(Förskollärare 2, maj-05) 
 
 



 42

Lek och skapande verksamhet 
I förskoleklassen spelar barnen mycket spel som ett sätt att träna olika svårigheter, exempelvis 
Memory, som tränar minnet. Det kan också vara spel som gör att man får en dialog med barnet, 
eller andra övningar som gör att barnen tränar uttalet, ordförståelse och fyller på sitt ordförråd. 
Musik, teater och bild är genomgående faktorer hos alla förskollärare när de pratar om hur man 
kan hjälpa barn som har svårigheter i den förberedande läsinlärningen.  
 
”Bra om det är varierat, både med bild, musik och lekar på alla vis. Det är jätteviktigt att barnet 
får ett rikt språk, att man hela tiden pratar med barnen om det man gör.” (Förskollärare 1, maj-05) 
 
 
Föräldrasamverkan 
Föräldrarna nämns som ett sätt att praktiskt arbeta på då barnen får svårigheter i den inledande 
läsinlärningen. Det är viktigt att ha en dialog med hemmet så de också kan stötta barnet.  
 
”Vid föräldramöten påtalar vi ofta hur viktigt det är att föräldrarna läser för sina barn och att de 
pratar med dem. Inte bara till dem utan med dem också.” (Förskollärare 5, maj-05) 
 
 
Stöd från kollegiet 
Arbetslaget är det som man först vänder sig till om man tror att ett barn kommer att få det svårt 
med läsningen. Samarbete sker med speciallärare, specialpedagog och talpedagog, men inte alls i 
samma utsträckning som i skolan.  
 
”Tips från andra lärare och särskilt våran specialpedagog som är jätteduktig. De barn som har det 
jobbigt hemma tycker jag nog att vi ger extra tid och resurser här på skolan för att de ska känna 
att de utvecklas.” (Förskollärare 1, maj-05) 
 
”Olika barn behöver olika mycket hjälp. Det är ju så. Därför är det svårt att få den där stunden då 
man är själv med någon. Jag försöker alltid, men blir ofta störd. Känslan av att inte räcka till är 
stor.” (Förskollärare 4, maj-05) 
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Analys av området pedagogiskt arbete vid svårigheter i läsinlärningen 
 
 
  Förskollärare:   Gemensamma faktorer:    Lärare: 
 
- Gruppen  - Föräldrasamverkan  - Individualisering 
- Lek och skapande - Stöd från kollegiet  - Motivation, självförtroende 
  verksamhet       och förhållningssätt 
     - Praktiskt arbete med läsning 
 
 
I förskoleklasserna använder man sig mera av leken för att jobba med svårigheter och man jobbar 
med barnen i den vanliga gruppen. I skolan förordar man ett mera individanpassat arbetssätt, 
föräldrasamverkan och specialhjälp utanför klassrummet för att finna övningar som skall hjälpa 
eleven.  
 
Lärarna anser inte att det inte finns något universalmedel i det pedagogiska arbetet vid 
svårigheter, men det är bra med lek och lustfyllda aktiviteter och mycket glädje. De uttrycker 
vikten av ett bra förberedande språkarbete i förskolan, att allt går men tar olika lång tid, att aldrig 
ge upp, motivera, stimulera och berömma eleverna, att läsa högt/högläsning, läsa texter med olika 
svårighetsgrad men med samma innehåll att samtala mycket med eleverna, berätta vad och varför 
något görs. Att skapa en bra lärandemiljö med arbetsro och lugn atmosfär och en bra samverkan 
med hemmen sist men inte minst. 
 
Förskollärarna anser att det är av stor vikt att ha tålamod och en trygghet i sig själv och i sin 
yrkesroll, samt se barnen som de individer de är som behöver mötas på sina villkor. Arbetssätt 
och metoder måste anpassas efter de elever som finns i gruppen. De upplever att det är viktigt att 
välja sådant som berör barnen och att skapa variationer av olika slag. Olika barn behöver olika 
lång tid och som lärare är det viktigt att sätta ord på det man gör. Rent språkligt finns massor bra 
att göra, allt från att samtala i ring (både tala och lyssna), ha högläsning, dramatisera och ha 
språklekar. Leken är en grundläggande viktig komponent i förskolan. 
 
Just i det pedagogiska arbetet med svårigheter arbetar yrkesgrupperna olika när det gäller själva 
barnet. Finns det något barn i förskoleklassen som har svårigheter så försöker man så långt som 
det går att arbeta med dessa svårigheter i den vanliga gruppen. Medan man inom skolan mera 
fokuserar på att individanpassa och lyfta ur barn med svårigheter ur gruppen för att de ska få 
specialundervisning. Detta är något som kan upplevas både som positivt och negativt beroende på 
hur lärarna lägger upp specialundervisningen. Det finns stora lokala skillnader i tillgång på 
speciallärare och specialpedagoger. 
 
När det blir problem i läsinlärningen är det faktorerna: stöd från kollegier och föräldrasamverkan 
som påtalas av förskollärarna. Lärargruppens nya faktor är stöd från kollegiet. Föräldrasamverkan 
anser lärarna vara viktigt även när det inte är några direkta problem. 
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Diskussion  
 
 
Vårt syfte med undersökningen var att ta del av lärare och förskollärares erfarenhetsbaserade 
kunskaper inom området läsinlärning och förberedande läsinlärning, och speciellt då det blir 
problem. Lässvårigheter är ett debatterat och viktigt område, då svårigheter kan påverka så 
många delar i skolan och livet i övrigt. Skolgången är en hård erfarenhet för de elever som har 
svårt att läsa, och det är få tillfällen under en skoldag som det inte ställs krav på läsfärdighet. 
 
Barns tankar formas av det språk som omger dem, och barn utvecklas i den sociala interaktionen. 
Språket har fått en allt större roll i undervisningen sedan Lpo 94 (1998) infördes. Vygotskij 
(1999) menar att språket har en stor betydelse för allt lärande och att det leder barnets utveckling 
framåt. Barnet måste därför få många tillfällen till att samspela och samtala med vuxna och barn i 
olika åldrar. 
 
Många forskare har intresserat sig för vad fonologisk medvetenhet och läsinlärning har för 
samband. Vissa forskare menar att fonologisk medvetenhet är en förutsättning för läsinlärning, 
medan andra menar att fonologisk medvetenhet är en konsekvens av läsningen. Bristande 
fonologisk medvetenhet hos förskolebarn har i en lång rad studier av olika forskare de senaste 
åren kunnat förutsäga läsinlärningsproblem i skolan (Myrberg, 2003). Att fonologisk 
omedvetenhet automatiskt skulle leda till lässvårigheter ställer vi dock oss frågande inför. Alla 
döva barn som lär sig läsa är som sagt ett exempel på att så inte behöver vara fallet. 
 
Läshastigheten är inte ett bra mått på läsförståelsen. Trots detta sker tester och prov mycket på tid 
inom skolan. En av lärarna som vi intervjuat använder sig av test som mäter elevens läshastighet. 
Flera av de andra använder läsläxan som en måttstock för elevernas läsförståelse. De får då skriva 
och berätta vad de har läst om och i vissa fall även redovisa det för klassen. Detta blir då något 
som sker kontinuerligt och eleverna upplever det inte som något slags prov. Läsning och 
skrivning går hand i hand. 
 
Integrerade klasser framhålls av en lärare som den mest berikande konstellationen, eftersom 
elever lär av varandra. Om man ser den integrerade gruppen som mest stimulerande 
gruppsammansättningen för lärande, tolkar vi det som att man är inspirerad av Vygotskijs tankar. 
Som vi i teoriavsnittet tidigare beskrivit så poängterar Vygotskij betydelsen av att lära 
tillsammans med andra. Det är i den sociala samvaron med andra som kan mer, som barnet ges 
möjlighet att utvecklas både på egna och andras villkor. Den potentiella utvecklingszonen är en 
ett utvecklingsrum, en zon, som barnet arbetar inom. I detta rum finns det som barnet redan kan, 
men det finns även plats för det som barnet inte klarar på egen hand men som de kan lära sig 
tillsammans med andra. Med hjälp av andra lär de sig så småningom att klara det själva.  
 
Vi anser att det även i en homogen klass finns det stora skillnader i utveckling, mognad och 
samspel. Barn lär ju av varandra även i dessa klasser. Varianserna i synsätt och klassindelning är 
naturligtvis många i de tre kommunerna.  
 
Debatten om hur barn bäst lär sig läsa pågår ständigt. Nya rön och erfarenhetsbaserade åsikter 
blandas och frågan i fokus har varit om läs- och skrivinlärning bäst sker vid ljudmetoden eller 
helordsmetoden. Forskare idag anser att det inte handlar om "antingen- eller", utan om ett "både-
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och" (Myndigheten för skolutveckling, 2003). För oss har det varit lärorikt att få ta del av ett 
antal lärares erfarenheter i denna metodfråga, vilka också bekräftar påståendet i teorin om att en 
blandning av metoder är att föredra. 
 
Varken förskollärarna eller lärarna med många års erfarenhet av läsinlärning tycker sig kunna se 
några skillnader över tiden i just i läsinlärningssvårigheter. Trots att barn i dag får mera input från 
data, tv, och videovärlden anser de inte att barnen lär sig läsa varken snabbare eller lättare nu. Det 
som de däremot nämner är att barnen idag är mera splittrade och rastlösa mot vad de var förr. 
Antalet val som dagens barn dagligen utsätts för är inte enbart positivt naturligtvis. 
 
En faktor som inte nämns i någon av intervjuerna vad gäller viktiga faktorer i läsundervisningen, 
är ”läraren själv”. Vi anser att läraren är en faktor av största vikt vid läsundervisningen. En 
anledning till att de intervjuade inte nämner sig själva kan ju bero på att man tar det för givet och 
självklart. 
 
Något som förvånar oss ytterligare när vi analyserat intervjuerna är att ingen av de intervjuade 
nämner datorn som ett hjälpmedel vid läsinlärningssvårigheter. Datorn är något som vi anser 
skulle kunna hjälpa barnen vid olika svårigheter. Barn av idag ser ju datorn mera som en leksak, 
så utifrån den aspekten skulle det vara ett lustfyllt tränande med deras svårigheter. 
 
När vi analyserade svaren om vad lärare anser att lässvårigheter är, så slås vi slutligen av att det 
enbart är faktorer hos eleven som nämns. Lärarna berör inte alls risken med fel metoder för fel 
elev, utan alla svårigheter ligger hos barnet. På samma sätt beskriver de hur de märker av 
svårigheter hos elever, och det att problemet finns hos eleven. Inget nämns om arbetssätt eller 
metoder här heller. Får verkligen varje elev hjälp på sin ”rätta kanal”, på det individuellt bästa 
sättet? Är arbetssätten så variationsrika som de berättar om? Eller är det variationer på ett fåtal 
kanaler?  
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Slutord och didaktiska implikationer 
 
 
Våra intervjupersoner valdes utifrån personlig kännedom, med tanke på deras kunskaper och 
erfarenheter i läraryrket. De har delgett oss många goda tankar som vi kan ha med oss i vår 
kommande lärargärning. Vi har tolkat intervjumaterialet och de kunskaper vi fått, och hoppas att 
vi själva bättre kommer att kunna möta elever med lässvårigheter. Att vara lärare är ett av 
samhällets viktigaste yrke – att pedagogiskt möta alla elever på deras utvecklingsnivå och guida 
dem i deras kunskapsresa genom skolåren.  
 
Vad kan då pedagoger i förskola och skola göra för att hjälpa elever så att fler, förhoppningsvis 
alla, lämnar skolan med en god läsförmåga, en stark självkänsla och möjlighet att se sig själv som 
läsare? Vad bör vi göra och varför?  
 
 
Vi bör: 

- Stimulera till samspel och kommunikation 
- Stimulera läsning 
- Individualisera 
- Uppmärksamma och agera 
- Samarbeta med föräldrarna 
- Arbeta med vårt eget förhållningssätt 

 
 

- Stimulera till samspel och kommunikation 
 
Därför att barn lär av varandra och har stort utbyte av varandra i sin kunskapsutveckling. Det 
sociala samspelet är enligt Vygotskij (1999) drivkraften för lärande och en bidragande orsak till 
förändring i tänkandet. I kommunikation och samtal utvecklas språket och tänkandet. Vi bör 
skapa möjligheter till detta viktiga samspel i skolvardagen, använda oss av leken och skapa 
förutsättningar för ett lustfyllt arbetssätt. 
 
 

- Stimulera läsning 
 
Därför att det enda sättet att bli en bättre läsare, är att läsa. När den som försöker läsa tycker det 
är svårt och ansträngande, finns det en stor risk att personen ifråga ger upp och hamnar i en ond 
cirkel. Enda sättet för läsningen att bli lättare är att uppnå automatisering, vilket enbart sker 
genom träning. Det är då viktigt som många av lärarna påpekar att man finner ett sätt som passar 
just den eleven att träna sin läsning på. Det kan vara som en lärare säger, att läsa i par eller att 
lyssna på högläsning och sedan pratar om innehållet eller dramatisera boken. Vissa av barnen 
kräver en ”en-till-en-undervisning” under kortare eller längre perioder, då man kan fokusera 
enbart på läsningen. 
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- Individualisera 
 
Därför att alla barn inte lär sig läsa och skriva på samma sätt. De måste de erbjuda olika arbetssätt 
och uttrycksformer för deras varierande behov. Enligt Björk & Liberg (1999) får man genom 
denna variation lättare som lärare att hjälpa till och förstärka varje elevs starka sidor. Barns 
bildskapande förmåga kan vara särskilt viktig att ta tillvara vid den tidiga läs- och 
skrivundervisningen då skriftspråket inte är så utvecklat ännu.  
 
Lpo 94 (1998), är väldigt tydlig med att undervisningen skall anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov, och att skolan har ett särskilt ansvar för elever med svårigheter. 
 
 

- Uppmärksamma och agera 
 
Därför att kritik ofta riktas mot svenska skolan idag då man anser att ”vänta och se-pedagogiken” 
är för mycket utbredd. Ofta kan hjälpen komma för sent och med för små insatser. Varje år är det 
ett antal elever som kommer ur grundskolan utan att kunna läsa. Vi anser inte att det är 
tolererbart.  
 
Förskollärarna nämner att de ofta kan ha en känsla för att ett barn kommer att få problem med 
läsinlärningen. Uppfattningen vi får av detta är att risken finns att identifieringen skjuts på, tills 
barnet börjar första klass, eller ännu värre, senare ändå. Vi anser att det är bättre ju tidigare 
insatserna mot svårigheter sätts in. Hur det reellt sett ser ut i verkligheten, kan bero på många 
olika orsaker enligt lärarna. Det kan vara barnets mognad, lärarens kunskaper inom området, 
lokala arbetsplaner eller resurser av något slag. Det är viktigt att läraren använder sig av de 
kunskaper som finns i kollegiet. Att utbyta erfarenheter där kan bana väg för nya möjligheter. 
Barnet går från förskolans pedagogik in i skolan med redan i förväg uppställda mål och krav och 
för många elever kan det vara ett jättestort steg. Det finns stora skillnader mellan verksamheterna, 
men vi anser att det är av yttersta vikt att förskollärarna och lärarna gemensamt utformar 
verksamheterna, och då med barnets behov i fokus.  
 
 

- Samarbeta med föräldrarna 
 
Därför att det är viktigt att det finns en nära kontakt med hemmet och att man strävar åt samma 
mål. Det är stora fördelar om eleverna upplever att de vuxna runt omkring dem samverkar mot ett 
gemensamt mål.  
 
 

- Arbeta med vårt eget förhållningssätt 
 
Därför att det är grundläggande viktigt att läraren skapar lek- och lustfylld undervisning, kan 
bygga och upprätthålla goda relationer och skapa förutsättningar för en god lärandemiljö. Genom 
att undervisningen sker utifrån barnets intressen och i meningsfulla sammanhang är 
sannolikheten större att det sker en positiv inlärning. Uppmuntran och beröm för att skapa 
motivation är viktigt för alla elever i skolan. Lärarens förväntningar på eleverna påverkar deras 
beteenden, och eleverna stimuleras till ett bättre arbete om de möter positiva förväntningar. 
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Förslag på vidare forskning 
 
Är det så att lärare från den nya lärarutbildningen kan vara ”brobyggare” mellan de olika 
kulturerna? Kommer de nya pedagogerna att påverka verksamhetens utformning framåt?  
 
Genom att undersöka goda exempel på lyckade samarbeten finns det så mycket att lära. Skolan 
behöver bli duktigare på att marknadsföra sig och lyfta fram det positiva och det som fungerar 
bra. Mediautrymmet för skolan idag handlar ju oftast tyvärr om negativa händelser och förlopp 
och det anser vi måste förändras. Vi i skolan måste bli tydligare på att framhålla vår profession. 
 
Observationer skulle kunna vara ett bra alternativ eller komplement till intervjuer för att studera 
goda exempel på framgångsrika arbetssätt då individualiseringen står i fokus. 
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Tack 
 
 

- Vi vill rikta ett stort tack till de lärare och förskollärare som ställt upp i våra intervjuer. Ni 
har öppenhjärtigt gett oss många kloka erfarenheter och kunskaper. Vi kommer att ha stor 
glädje av dessa i vår kommande yrkesroll. Utan Er hjälp hade inte studien varit möjlig att 
genomföra. 

 
- Tack till vår handledare Eva Johansson för råd och stöd i processen. 

 
- Vi vill också tacka varandra för en lärorik och rolig tid i arbetet med uppsatsen. Det har 

varit många skratt och givande diskussioner som bidragit till ett lätt samarbete. 
 

- Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer, som stöttat oss och visat förståelse när vi 
periodvis intensivarbetet och dessutom ockuperat datorerna. 

 
 
 

Heidi Larsson Marie Timmersjö 
 
 
 

”Det är bättre att fråga och verka okunnig än att inte fråga och förbli det.” 
(Kinesiskt ordspråk) 
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Bilaga 1 
 
 
Intervjufrågor till lärare  
 
Berätta om Din utbildning och lärarerfarenhet! 
 
 
Viktiga faktorer i läsundervisningen 
 
1. Hur arbetar Du med läsundervisningen/läsinlärningen?  
 
2. Använder Du någon speciell metod? Varför/varför inte?  
 
3. Vad anser Du vara viktigt i/vid läsinlärningen? Något speciellt framgångsrikt? 
 
4. Vilka samband ser Du mellan talspråksutvecklingen och läsinlärningen? 
 
 
Strategier för att identifiera svårigheter vid läsinlärningen 
 
5. Hur definierar/tolkar Du begreppet lässvårigheter? 
 
6. Hur märker Du att elever har/kanske kommer att få svårigheter i den inledande läsinlärningen? 
 
7. Vilka strategier har Du för att identifiera olika typer av svårigheter? 
 
8. Vad är det som oftast ”ställer till problem” i processen enligt Din erfarenhet?  
 
 
Pedagogiskt arbete vid svårigheter i läsinlärningen 
 
9. Hur arbetar Du med de elever som har/kanske kommer att få svårigheter? 
 
10. Vad har styrt Dig i dessa val av rutiner och arbetssätt? 
 
11. Sammanfattningsvis - Med Din samlade erfarenhet - vad har Du sett för lyckosamma metoder 
och framgångsfaktorer? (speciellt då det blir svårigheter i läsinlärningen) 
 
12. Kommer Du att tänka på något ytterligare? Något Du vill tillägga? Komplettera? 
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Bilaga 2 
 
 
Intervjufrågor till förskollärare  
 
Berätta om Din utbildning och lärarerfarenhet! 
 
 
Viktiga faktorer i den förberedande läsundervisningen 
 
1. Hur arbetar Du med den förberedande läsundervisningen/läsinlärningen?  
 
2. Använder Du någon speciell metod? Varför/varför inte?  
 
3. Vad anser Du vara viktigt i/vid läsinlärningen? Något speciellt framgångsrikt? 
 
4. Vilka samband ser Du mellan talspråksutvecklingen och läsinlärningen? 
 
 
Strategier för att identifiera svårigheter vid läsinlärningen 
 
5. Hur definierar/tolkar Du begreppet lässvårigheter? 
 
6. Hur märker Du att elever har/kanske kommer att få svårigheter i den inledande läsinlärningen? 
 
7. Vilka strategier har Du för att identifiera olika typer av svårigheter? 
 
8. Vad är det som oftast ”ställer till problem” i processen enligt Din erfarenhet?  
 
 
Pedagogiskt arbete vid svårigheter i läsinlärningen 
 
9. Hur arbetar Du med de elever som har/kanske kommer att få svårigheter? 
 
10. Vad har styrt Dig i dessa val av rutiner och arbetssätt? 
 
11. Sammanfattningsvis - Med Din samlade erfarenhet - vad har Du sett för lyckosamma metoder 
och framgångsfaktorer? (speciellt då det blir svårigheter i läsinlärningen) 
 
12. Kommer Du att tänka på något ytterligare? Något Du vill tillägga? Komplettera? 
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