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Sammanfattning    

Abstract 
Forskning visar att det är av vikt att upptäcka elever med lässvårigheter tidigt och att sätta in rätt åtgärder på 
en gång. Syftet med examensarbetet var att belysa speciallärares erfarenheter av och arbete med lässvårigheter 
i år 1, närmare bestämt ville jag studera tre olika områden, bedömning, åtgärder och organisation av åtgär-
derna i år 1. Dessa tre områden utmynnade i de tre frågeställningarna för denna undersökning, vilka möjlig-
heter respektive hinder finns för att upptäcka elever med lässvårigheter tidigt, anser speciallärarna? Vilka åt-
gärder vidtar speciallärarna för elever med lässvårigheter i år 1 och är metoderna evidensbaserade? Hur ser 
specialläraren på sin roll gällande åtgärderna och inkludering? En kvalitativ ansats valdes och semistrukture-
rade intervjuer genomfördes utifrån en intervjuguide med sju speciallärare på olika kommunala skolor. Infor-
manterna i studien menar att det finns möjlighet att hitta elever med lässvårigheter tidigt genom främst kvanti-
tativa klasscreeningar. Att utgå ifrån en klasscreening kan dock medföra felaktiga resultat och att resurser sat-
sas på fel elever. Flerstegsscreeningar kan vara effektivt för att hitta rätt elever tidigt. Informanterna tror att 
kvalitativ screening skulle kunna möjliggöra att hitta fler elever, men att stora klasser och tidsbrist utgör ett 
hinder för att genomföra det. Informanterna har kunskap om evidensbaserade metoder, även om de inte alltid 
använder dessa. Upprepad läsning och läslistor används vanligtvis. Informanterna önskar att klasslärarna ska 
ha mer screenande och åtgärdande undervisning. Informanterna ser dock svårigheter med att individualisera 
klassrumsundervisningen för elever med lässvårigheter. Speciallärarens roll har med klasslärarens kunskap 
om lässvårigheter att göra. Om klassläraren inte har kunskaper om lässvårigheter, så känner sig specialläraren 
ensam i den åtgärdande rollen kring elevens lässvårigheter, eftersom tid för samarbete ofta saknas. 
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1. Inledning 

Forskning visar att det finns samband mellan hur eleven läser i första och tredje klass. Det 

innebär att vilken hjälp eleverna får i år 1 får stor betydelse för hur det kommer att gå fortsätt-

ningsvis. Rätt stöd bör sättas in redan i första klass när barnen lär sig läsa (Ergül, 2012; Frost, 

2006). Även Høien och Lundberg (2013) visar på forskning som pekar på att det är av vikt att 

elever med lässvårigheter upptäcks tidigt och att rätt åtgärder sätts in (Høien & Lundberg, 

2013). Vilka möjligheter finns att hitta elever med lässvårigheter tidigt? I USA används Re-

sponse to intervention- RTI, med mål att kunna upptäcka elever med lässvårigheter tidigt. Hur 

gör speciallärarna inom RTI för att upptäcka elever tidigt jämfört med speciallärare inom en 

svensk kommun? 

Mina erfarenheter av elevers lässvårigheter härrör sig främst från mitt arbete som klasslärare 

på mellanstadiet. Som blivande speciallärare är det av vikt att jag får syn på pedagogers tankar 

och erfarenheter kring lässvårigheter i år 1, med målet om att uppmärksamma och åtgärda ele-

vers lässvårigheter tidigt. 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med examensarbetet är att belysa speciallärares erfarenheter av och arbete med lässvå-

righeter i år 1, närmare bestämt vill jag studera tre olika områden, bedömning, åtgärder och 

organisation av åtgärderna i år 1. Dessa tre områden har utmynnat i de tre frågeställningarna 

för denna undersökning: 

 

 Vilka möjligheter respektive hinder finns för att upptäcka elever med lässvårigheter ti-

digt, anser speciallärare? 

 Vilka åtgärder vidtar speciallärare för elever med lässvårigheter i år 1 och är meto-

derna evidensbaserade? 

 Hur ser specialläraren på sin roll gällande åtgärderna och inkludering? 

Syftet är även att jämföra de tilltänkta informanternas arbetssätt med hur speciallärarna gör för 

att hitta elever med lässvårigheter tidigt, enligt Response to intervention –RTI. Inom RTI råder 

det olika synsätt på specialpedagogik, vad gäller diagnostisering, åtgärder och speciallärarens 

roll. De olika synsätten har utgångspunkten i olika specialpedagogiska perspektiv. 
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1.3 De specialpedagogiska perspektiven 

Den specialpedagogiska verksamheten kan ses ur olika perspektiv. Ett perspektiv är det kom-

pensatoriska perspektivet, där identifiering av problemgrupper sker och där neurologiska och 

psykologiska förklaringar ges. Specialundervisningen ges i form av extra hjälp av speciallä-

rare för att kompensera de svaga sidorna hos eleven (Nilholm, 2010). Persson (2010) kallar 

detta perspektiv för det kategoriska perspektivet. Målet är att eleven genom speciallärarstöd 

ska kunna komma på samma nivå som övriga elever i klassen (Persson, 2010). Detta synsätt 

har fått kritik för att elever med inlärningssvårigheter har svårigheter att snabbt komma på 

samma nivå som övriga (Haug, 1998). Undervisningen ska i stället anpassas till eleverna 

(Brodin & Lindstrand, 2002). Haug (1998) kallar detta synsätt för det demokratiska deltagar-

perspektivet. Med detta synsätt blir det ingen skillnad på specialundervisning och vanlig peda-

gogik. Alla lärare bör ha kunskaper att undervisa olika elever (Haug, 1998). Nilholm (2010) 

kallar detta perspektiv för det kritiska. Diagnostisering är nackdel för eleverna. Förändringar i 

miljön bör istället vara i fokus. Persson (2010) i sin tur kallar detta för det relationella per-

spektivet. Elevens möjlighet att uppnå kunskapskraven möjliggörs genom förändringar i ele-

vens miljö. Ansvaret för den specialpedagogiska verksamheten förläggs till arbetslagen och 

lärarna (Persson, 2010). Det tredje sättet att se på specialpedagogik är dilemma perspektivet. 

Med detta sätt finns det inte några enkla lösningar. Det är av vikt att studera det sociala sam-

manhang där problemen uppstår (Nilholm, 2010). Den specialpedagogiska traditionen finns 

idag inom det kategoriska perspektivet. Förskjutningen mot ett relationellt perspektiv går 

långsamt (Persson, 2010). Följden av det relationella perspektivet är inkludering av elever i 

behov av särskilt stöd. Enligt skollagen ska särskilt stöd ges inom klassen (Skollag 2010: 800 

7§). 

 

De tre specialpedagogiska perspektiven kommer att användas för att analysera informanternas 

arbetssätt och i jämförelsen med de olika synsätten på specialpedagogisk verksamhet som 

finns inom RTI. För enkelhetens skull kommer perspektiven endast att benämnas för det kate-

goriska perspektivet, det relationella perspektivet och dilemmaperspektivet fortsättningsvis. 

 

1.4 Den proximala utvecklingszonen 

Det är av vikt ur ett specialpedagogiskt perspektiv att kartlägga elevens närmaste utvecklings-

zon. Det kan visa vad eleven kan på själv och vad den kan göra med stöd. Stöd och vägled-

ning kan göra att eleven klarar allt svårare uppgifter. (Vygotsky, 1978). Vygotskys teorier är 
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grunden till den sociokulturella synen på lärande som finns i läroplanen. Detta perspektiv får 

konsekvenser för hur man ser på bedömningen. Bedömningen bör inte bara grunda sig på vad 

eleven kan, utan även se till den potentiella utveckling som eleven kan utföra med rätt hjälp 

(Bjar, 2009). 

1.5  Metoder och bedömningsinstrument 

Här följer en beskrivning av metoder och bedömningsverktyg, d.v.s. test, som nämns i littera-

turgenomgången och av informanterna i resultatdelen. 

 

Bornholmsmodellen innebär språklekar som fokuserar på att eleverna ska bli fonologiskt med-

vetna. Efter arbetet finns en tillhörande klasscreening ”Lyssna på orden”, som är ett veten-

skapligt beprövat material för kartläggning av den fonologiska medvetenheten. Materialet är 

utformat av Ingrid Häggström och Ingvar Lundberg. 

 

Fonolek  är ett grupptest som testar den fonologiska medvetenheten. Testet görs för att se om 

eleven är fonologisk medveten för att klara den första läsinlärningen. Fonolek har utarbetats 

av Ingegärd Hemmingsson. 

 

Läsettan är ett individuellt test i avkodning och bokstavskännedom. Materialet är utarbetat av 

Maj-Gun Johansson. 

Testbatteriet innehåller uppgifter som prövar språkligt minne, ordförråd, grammatik, språklig 

medvetenhet och avkodning. Materialet är bearbetat till svenska av Astrid Frylmark.  

 

DLS är ett diagnostiskt material för testa av läs- och skrivförmågan. Materialet består av fyra 

delprov: rättstavning, ordförståelse, läshastighet och läsförståelse. Resultatet är normerat. 

Materialet har utformats av Birgitta Järpsten och Karin Taube. 

Rydaholmsmetoden är en modell som fokuserar på automatisering av avkodningen. Materialet 

består av läslistor, d.v.s. listor med bokstäver, bokstavskombinationer och ord. Arbetet sker i 

korta intensiva pass med lärare och elev i en-till-en undervisning. Målet är att öka avkodnings-

säkerheten och få upp läshastigheten. Träningen utvärderas genom ett H4-test, som mäter ele-

vens ordavkodningsförmåga på en minut. Materialet är utformat av Carl-Erik Pettersson. 
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God Läsutveckling- GLU är ett kvalitativt diagnostiskt material, där läraren kan göra individu-

ella kartläggningar. Materialet fungerar som ett observationsschema över elevens läsutveckl-

ing de 3-4 första åren. Materialet är skapat av Katarina Herrlin och Ingvar Lundberg. 

 

IL-basis  är individuella test för åk 1-3 i hörförståelse, förförståelse, avkodning av text och 

lässtrategier, läsförståelse, syntaktisk medvetenhet, ordavkodning, rättstavning och semantisk 

medvetenhet. Materialet är utformat av Jørgen Frost, Jørgen Chr. Nielsen.  

 

Läsinlärning i sju steg är en multisensorisk läsinlärningsmetod i sju steg. Grundidén är att man 

tränar fonologisk medvetenhet och läsinlärning parallellt. Materialet är gjort av Maj J Örtendal. 

Provia är ett databaserat testverktyg, där en normerad bedömning av elevens språkliga förut-

sättningar kan göras av läs- och skriv  

 

RAFT är en forskningsstudie gjord av Ulrika Wolf. Hon kom fram till att elever med dyslexi 

ökade sitt läsflyt genom att få individuell träning i 45 minuter per dag i 12 veckor. Eleverna 

fick öva på språkljuden och upprepad läsning, d.v.s. att läsa en text flera gånger för att öva upp 

läshastigheten. Staplar användes för att konkret visa på hur hastigheten förbättrades. 

 

RTI – response to intervention är en metod som används i USA för att hitta elever med lässvå-

righeter tidigt. Inom RTI finns flera olika synsätt på hur det ska göras. I detta arbete presenteras 

två synsätt. Inom den ena grenen görs noggranna standardiserade tester kontinuerligt av ele-

verna och förutbestämda evidensbaserade insatser genomförs på olika nivåer. Den andra grenen 

är en mer problembaserad metod, där inga färdiga lösningar finns. På grund av att det special-

pedagogiska synsättet skiljer åt mellan de olika grenarna, skiljer sig  hur åtgärder vidtas och hur 

de ser på speciallärarens roll. 
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2. Tidigare forskning 

I litteraturgenomgången kommer först forskning om läsutveckling tas upp. Därefter beskrivs 

barn som är i riskzonen att utveckla lässvårigheter. Vidare beskrivs hur lässvårigheter kan de-

finieras och hur det kan visa sig hos eleven. Uppsatsen kommer även visa på möjliga insatser. 

Litteraturgenomgången avslutas med en metod som används i USA för att hitta elever med 

lässvårigheter tidigt, kallad Response to Intervention – RTI.  

2.1 Läsutveckling  

Høien och Lundberg (2013) menar att läsutvecklingen kan delas in i fyra stadier. Det första 

stadiet är pseudoläsning, där eleven ”låtsas läser”. Det andra stadiet är det logografisk-visuella 

stadiet (Høien & Lundberg, 2013). Den förberedande läsaren avkodar utifrån visuella känne-

tecken. Nybörjarläsaren har en viss fonologisk uppmärksamhet och har upptäckt den alfabetiska 

principen och kan använda en fonologisk strategi vid läsningen (Frost, 2006). Høien och Lund-

berg (2013) kallar detta tredje stadie för den alfabetisk fonologiska stadiet. Frost (2006) menar 

att övergångsläsaren börjar känna igen ord, småorden automatiseras. Till detta stadium krävs 

kunskap om morfemen, orddelarna. En ortografisk kunskap byggs därmed upp. För en del går 

detta snabbt och andra behöver mycket träning (Frost, 2006). Detta fjärde stadie kallas det or-

tografisk-morfemiska stadiet. Det gäller att som lärare vara uppmärksam på de kritiska faserna 

mellan utvecklingsstegen, så att rätt hjälp kan ges (Høien & Lundberg, 2013).  

2.2 Barn i riskzonen 

Enligt Arnqvist (2009) finns det tre områden som bäst förutspår den senare läs- och skrivut-

vecklingen. Det är den språkliga kompetensen som t.ex. ordförråd, den fonologiska medveten-

heten och medvetenheten om skriftspråkets funktion, om vad som är syftet med läsningen (Ar-

nqvist, 2009). Frost (2006) menar att talspråket är en viktig indikator på den kommande läsfär-

digheten (Frost, 2006). Undersökningar visar att tidig bokstavkunskap och fonologisk struktur 

har stor predikator för hur väl eleven läser i år 3. Ju färre bokstäver eleven kan ju större är risken 

för lässvårigheter (Adams, 1990). Snowling och Nation (1997) har också studerat riskbarn. Hon 

fann att riskbarnen hade svårare att repetera nonsensord och hade sämre kunskap om rim och 

ramsor än kontrollbarnen. Det finns ett samband mellan den fonologiska utvecklingen och läs- 

och skrivutvecklingen (Snowling & Nation, 1997, i Høien & Lundberg, 2013).  

 

Scarborough (1990) har genomfört undersökningar som visar att det går att utifrån testresultat 

av fonologisk medvetenhet i förskolan förutsäga hur läs- och skrivutvecklingen kommer att se 
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ut (Scarborough, 1990, i Høien & Lundberg, 2013). Høien och Lundberg (2013) menar dock 

att det finns svårigheter med att göra förutsägelser på gruppnivå och göra goda prognoser. Det 

kan även vara skadligt om barnet felaktigt stämplas som riskbarn. Det finns en osäkerhet med 

att testa förskolebarn, då en del elever saknar uthållighet eller är ouppmärksamma. En del barn 

i förskoleåldern kan ha fonologiska brister som de sedan utvecklar (Høien & Lundberg, 2013). 

Det är dock av vikt med ett samarbete mellan förskola och skola för att snabbt kunna sätta in 

insatser (Frost, 2006). Det finns gedigna forskningskunskaper kring förebyggande åtgärder som 

visar att det går att förebygga lässvårigheter med tidiga insatser genom övningar av fonologisk 

medvetenhet (Frost, 2006). Det visade sig bl. a genom det s.k. Bornholmsprojekt (Høien & 

Lundberg, 2013).  

2.3 Vad är lässvårigheter? 

Enligt Gough och Tunmers läsmodell ”The simple view of reading” är läsning detsamma som 

avkodning multiplicerat med förståelse (Hoover & Gough, 1990). Lässvårigheter kan bestå av 

avkodningsproblem (dyslexi) eller förståelseproblem (hyperlexi) eller både och (garden variety 

reading disability) (Wolf, 2009). Nybörjarläsare uppvisar främst avkodningsproblem (Frost, 

2006). Dyslexi är en avkodningsstörning som är ihållande och som orsakas av ett svagt fonolo-

giskt system. Huvudsvårigheterna är bristande avkodning, fonologiska svårigheter och stav-

ningssvårigheter (Høien & Lundberg, 2013). Personer med dyslexi har svårt att läsa med en 

fonemisk-alfabetisk strategi (Wolf, 2009). Det finns dock personer med dyslexi som inte har 

fonologiska problem, som har ortografiska problem i stället (Høien & Lundberg, 2013; Gustaf-

son, 2009a). De har svårt att läsa med den ortografiskt-morfologiska strategin (Wolf, 2009). 

Undersökningar visar att lässvaga ofta har svårt med fonologisk bearbetning, svagt verbalt kort-

tidsminne och svårigheter att göra snabba associationer (Torgesen m.fl. 1994, i Frost, 2006; 

Høien & Lundberg, 2013).  

2.4 Så visar sig lässvårigheter 

Spear och Sternberg (1994) har utvecklat en läsutvecklingsmodell, som beskriver fyra möjliga 

svårigheter i läsutvecklingen. Eleven måste först förstå att talets ljud motsvaras av bokstäver, 

annars kan konsekvensen bli svårigheter att förstå den alfabetiska principen. Elevens strategi 

kan då i nästa steg bli utantilläsning och eleven börjar kompensera sin läsning med hjälp av det 

visuella minnet, eleven tar stöd i ordbilder. Eleven får svårt att förstå bokstavsgenomgången, 

eftersom språkljuden och bokstäverna är okända. Hos lässvaga elever fortsätter ofta den visuella 

strategin vara dominerande. Dessa elever behöver öva på sin fonologiska medvetenhet och sin 
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kännedom om bokstav-ljud. En normalläsare använder flera strategier vid sin läsning, även vi-

suella strategier ibland. En tredje svårighet i Spear och Sternbergs (1994) läsutvecklingsmodell 

kan bli att eleven får svårt automatisera ord. Avkodningen sker långsamt och ljudningen är 

oprecis. Konsekvensen av det och den fjärde svårigheten som tas upp i modellen är en försenad 

läsutveckling och dålig förståelse. Elever som har svårigheter enligt Spear och Sternbergs 

(1994) modell kan sägas ha inlärningssvårigheter, där det finns en skillnad mellan elevens in-

tellekt och läsförmågan (Spear & Sternberg, 1994).  

 

De elever som har fonologiska brister får problem i första fasen med avkodningen, vilket leder 

till att de kan hamna 2,5-3 år efter klassens nivå. De elever som kan avkoda rätt, men som får 

problem i nästa fas, att få flyt i sin läsning, ligger ca 1,5 år efter sin klass nivå i läsflyt (Ergül, 

2012). De har en långsammare till gång till fonologisk information samt en långsammare bear-

betning av ortografisk information, vilket hindrar dem att få flyt i läsningen. Att läsa med flyt 

är en stark predikator för läsförståelse (Ergül, 2012). Därför är det viktigt med en utvärdering 

av läsflytet. Det kan göras med ett test för att se antal korrekt lästa ord per minut. Det gäller att 

hitta de elever som läser felaktigt och långsamt och sätta in åtgärder tidigt (Ergül, 2012; Mesmer 

& Mesmer, 2008). 

2.5 Insatser vid lässvårigheter 

Det kan vara enkelt att se vilka barn som har svårigheter i sin läsning. Däremot är det ofta 

svårare att förstå vad svårigheterna består av och vilka insatser eleven behöver. Insatserna bör 

anpassas till svårigheterna, så att pedagogen inte endast föreslår mer läsning. Detta är inte till-

räckligt för t ex en dyslektiker (Wolf, 2009). Läraren bör vara uppmärksam på de kritiska fa-

serna i läsutvecklingen, så att rätt stöd kan sättas in vid rätt tidpunkt. Det kräver kunskap om 

läsutvecklingen (Frost, 2006). Med en kartläggning kan pedagogen ta reda på vilka strategier 

som eleven använder vid läsningen (Høien & Lundberg, 2013). Det gäller att hitta elevens prox-

imala utvecklings zonen, så att rätt stöd kan ges (Bjar, 2009). Hur avkodningssvårigheterna 

visar sig bör kartläggas och elevens fonologiska strategi (Høien & Lundberg, 2013). Barn med 

lässvårigheter har ofta svårt att förstå den fonologiska strukturen, kopplingen mellan bokstav 

och ljudet (Høien & Lundberg, 2013). Ofta saknar läsundervisningen undervisning i den fono-

logiska strukturen, vilket  medför att lässvaga elever inte får den grund som behövs för att 

komma igång med sin läsning ordentligt (Frost, 2006). Ljudning och skrivning är inkörsporten 

till läsning, medan läsfärdighet uppnås genom att eleven inser hur de fonologiska strukturerna 

representeras av ortografiska strukturer (Frost, 2006). Internationella studier tyder på att det är 
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av vikt att öva barn i att stärka kopplingen mellan fonem och grafem. Det gynnar både avkod-

ningsförmågan och i det långa loppet läsförståelseförmågan (Wolf, 2009).  

Undersökningar visar att ett barn som har en svag fonemmedvetenhet, d.v.s. de som har svårt 

att förstå ljuden, försenas i sin avkodningsförmåga. Den eleven har även en låg avkodningsför-

måga i slutet av åk 4 (Ergül, 2012). Det är därför avgörande att eleven kommer in i positiva 

cirklar när det gäller avkodningsförmågan. Undersökningar visar att exakt avkodning är den 

svaga läsarens största problem och styrkan hos den goda läsaren (Share & Stanovich, 1995, i 

Frost 2006). Det finns ganska lite forskning om hur man på bästa sätt tränar avkodning. Trad-

itionellt uppfattas avkodningen som en teknisk färdighet och inte som en färdighet, där det be-

hövs övning genom samtal för att ge eleven en metaspråklig insikt. Frost (2006) har utformat 

en ram för läsundervisningen för nybörjare med en teoretisk grund. Målet är att förutom öva 

avkodning, även stärka elevens förståelse för läsmålen genom samtal. Läraren bör hitta sätt som 

kan stärka elevens egen känsla att få kontroll över inlärningssituationen. Ett sätt kan vara att 

föra loggbok tillsammans med eleven kring vad som görs och hur det går (Frost, 2006). Under-

sökningar visar att de elever som fått förklaringar om mål och syftet med olika övningar klarar 

sig bättre än elever som endast får avkodningsträning (Cunningham, 1990). 

Eleven bör öva förmågan att arbeta med språket i ett sammanhang och att stärka den språkliga 

medvetenheten. Det kan ske genom upprepad läsning och läsning med en vuxen som stöd samt 

genom arbete med fonologi, ljud-bokstav och stavelser. Det gäller även att automatisera läsfär-

digheten genom omläsning utan stöd samt träna på att använda olika strategier (Frost, 2006). 

Høien och Lundberg (2013) menar att undervisningen för lässvaga och dyslektiker bör bygga 

på tidig identifiering och hjälp, fonologiskt grundarbete, multisensorisk stimulering samt över-

inlärning/automatisering (Høien & Lundberg, 2013). Undersökningar av olika läspedagogiska 

program visar att de bästa resultaten nås i de program där det kombineras läsning och fonologisk 

träning jämfört med de program som enbart tränar mycket läsning (Frost, 2006).  

Spear och Sternberg (1994) sammanfattar lämpliga åtgärder utifrån sin läsutvecklingsmodell 

enligt följande. Elever som inte har förstått den alfabetiska-principen gynnas av övningar av 

den fonologiska medvetenheten i kombination med avkodningsträning. En kompenserande lä-

sare behöver öva korrekt avkodning, medan de som inte har automatiserat sin avkodning behö-

ver övningar som utvecklar automatiseringen och ordigenkänningen. De elever som har en för-

senad läsutveckling behöver övningar med betoning på lässtrategier och förståelse (Spear och 
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Sternberg, 1994). Det har visat sig vara effektivt att ha korta intensiva träningsperioder med en 

till en undervisning eller i små grupper (Gustafson, 2009b). 

2.6 Response to intervention - RTI 

RTI är en metod som är relevant för att besvara frågeställningarna för detta arbete. Inom RTI 

betonar de att elever med lässvårigheter ska hittas tidigt, vilket relaterar till den första fråge-

ställningen, ”vilka möjligheter respektive hinder finns för att upptäcka elever med lässvårig-

heter tidigt, anser speciallärare”? RTI ger även förslag på hur det kan göras och betonar även 

vikten av evidensbaserade metoder, vilket relaterar till den andra frågeställningen, ”vilka åtgär-

der vidtar speciallärare för elever med lässvårigheter i år 1 och är metoderna evidensbaserade”? 

Inom RTI finns två olika spår, där speciallärarens roll skiljer sig åt, vilket relaterar till den tredje 

och sista frågan i undersökningen. ”Hur ser specialläraren på sin roll gällande åtgärderna och 

inkludering”? 

 

RTI innebär ett förebyggande förhållningssätt (Fuchs, Fuchs & Compton, 2012) som används 

i USA med mål att identifiera elever med bl. a lässvårigheter tidigt (Mesmer & Mesmer, 2008). 

Metoden innebär ett förebyggande arbete och att skolans resurser ska används så effektivt som 

möjligt. Målet är att förhindra oönskade konsekvenser som en misslyckad skolgång kan ge. I 

det första spåret (IDEA-Group) inom RTI sker det genom screening i flera steg, för att kunna 

identifiera elever i riskzonen och elever med inlärningssvårigheter. RTI kan beskrivas i form 

av flera olika nivåer, vanligtvis tre nivåer. Primärprevention innebär den allmänna undervis-

ningen som eleverna får i sin vanliga klass, där differentiering av uppgifter ska ske. Screening 

på denna nivå identifierar elever som riskerar att inte tillgodogöra klassrumsundervisningen. 

En fastställd minimi nivå finns för vad eleverna ska klara. De elever som inte klarar denna nivå, 

ska få tillgång till en mer intensiv sekundärprevention (Fuchs, Fuchs & Compton, 2012). Skolor 

bör utöva RTI genom att utföra screening i flera steg i primärprevention för att minska risken 

för att ge sekundärprevention till elever som inte behöver det och för att kunna öka insatser till 

de som verkligen är i behov av det. Flerstegsscreening på hösten i åk 1 kan innebära att man 

undviker ”att vänta och se- modellen”, dvs. att undviker att sätta in åtgärder för de elever som 

är i behov av det. Fuchs, Fuchs och Compton (2012) menar att det går att förutsäga elevens 

läsutveckling i åk 5 med hjälp av kognitiva tester i år 1. 

 

På nivå två inom RTI finns olika sätt att se på hur undervisningen ska bedrivas. Klassläraren 

kan på denna nivå genomföra en evidensbaserad undervisning. Undervisningen sker genom 
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färdiga lösningar/metoder utifrån ett ”standardprotokoll” (Fuchs, Fuchs & Compton, 2012). Se-

kundärpreventionen kan utgöras av smågrupper med handledning under en intensivperiod t ex 

30 min 4 dagar i veckan under 8-10 veckor, hela tiden med utvärdering av framstegen (Fuchs, 

Fuchs & Stecker, 2010). Forskning visar på vikten av en stark primär- och sekundärprevention 

för elever i riskzonen. En tredje, tertiär prevention, kan behövas om eleven inte blir hjälpt vid 

den primära och sekundära preventionen. I detta steg rör det sig om en individualiserad speci-

alundervisning som bör utföras av speciallärare, då alla lärare inte har specialpedagogisk kun-

skap. Framstegen övervakas kontinuerligt även på denna nivå för att kunna utvärdera undervis-

ningens effekter (Fuchs, Fuchs & Compton, 2012).  

 

Det finns en oenighet inom RTI, vad gäller specialundervisningens roll. Vissa menar att de 

räcker med en stark primär- och sekundärprevention och avvisar att de behövs en specialist-

kompetens (Fuchs, Fuchs & Compton, 2012). Det första spåret (IDEA-group) inom RTI har 

fått kritik av de som anser att specialundervisningen genom detta synsätt endast ges till en liten 

grupp, medan den större gruppen inte får denna hjälp. Det andra spåret (NCLB-group) menar 

att RTI istället ska innebära att all undervisning ska genomsyras av specialpedagogik. Några 

färdiga lösningar enligt ett ”standardprotokoll”  t ex för tillvägagångsätt vid lässvårigheter, ska 

inte finnas för elever, utan lärarna bör arbeta problembaserat istället för att finna lösningar (se 

Fuchs, Fuchs & Stecker, 2010). 

 

3. Metod och genomförande 

Under denna rubrik beskrivs hur genomförandet av studien har gått till och vilken metod som 

har används. Utgångspunkten för metodvalet är uppsatsens syfte och frågeställningar.  

3.1 Metodval 

Då studiens syfte handlar om att beskriva speciallärarnas uppfattningar och erfarenheter av sitt 

arbete med lässvårigheter, blev en kvalitativ ansats mest användbar. Enligt Bryman (2011) lig-

ger vikten vid kvalitativ forskning på hur individen tolkar sin verklighet. För att få reda på så 

mycket som möjligt kring informanternas upplevelser valdes semistrukturerade intervjuer. Bry-

man (2011) menar att semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren har ett allmänt frå-

geschema som kan utökas och ändras under intervjuns gång (Bryman, 2011). Fördelen med 

intervjuer är att det finns möjlighet att ställa följdfrågor och att upprepa svar, så att tolknings-



14 
 

 

utrymmet minskar. En enkätundersökning skulle inte ge samma djup i informationen från in-

formanterna. Om mer tid fanns skulle observationer vara möjligt att komplettera med till inter-

vjuerna, för att se hur pedagogerna arbetar i verkligheten. Dock kan inte enbart observation 

göras, då syftet är att även beskriva speciallärarnas uppfattning och erfarenheter. En intervju-

guide (se bilaga 1) utformades med utgångspunkt från de tre områdena för studien, bedömning, 

åtgärder och organisation av åtgärderna.  

3.2 Pilotstudie 

Intervjuguiden bör testas innan själva intervjuerna, menar Dalen (2008). Då får forskaren även 

möjlighet att testa den tekniska utrustningen och möjlighet att testa sig själv som intervjuare 

(Dalen, 2008). En provintervju genomfördes drygt en vecka innan intervjuerna. Den genomför-

des med en, via mail tillfrågad, speciallärare. Pilotstudien resulterade i att hon tyckte att inter-

vjufrågorna skulle skickas ut innan själva intervjun genomfördes. Intervjuguiden kom därför 

att skickas ut till informanterna en dag innan intervjutillfället. Nackdelen med att skicka ut in-

tervjuguiden kan vara att informanten hinner förbereda sig och skriva ner sina svar. Jag valde 

därför att skicka ut intervjuguiden med kort varsel så att informanterna bara skulle ha möjlighet 

att hinna ögna igenom frågorna för att på så vis uppnå bättre effektivitet vid intervjutillfället. 

Vid pilotintervjun genomfördes även en testning av att ljudet på röstinspelningen i telefonen 

fungerade. Då intervjun och röstinspelningen fungerade tillfredställande, så ingår även pilot-

studien i resultatdelen. I område 1 i intervjuguiden så togs dock en fråga bort inför de övriga 

sex intervjuerna, då det upplevdes av informanten i pilotstudien, som en svår första fråga att 

beskriva hur hon drar gränsen mellan normal och avvikande läsutveckling. Frågan blev besva-

rad genom övriga frågor om bedömning. 

3.3 Urval 

Ett missivbrev (se bilaga 2) med tillfrågan om deltagande skickades via mail till 10 pedagoger, 

som arbetar som speciallärare på olika kommunala skolor. Mail valdes i syfte att det skulle vara 

ett snabbt och effektivt kommunikationssätt. Mailadresser söktes via skolornas hemsidor. Målet 

var att minst sju speciallärare skulle önska delta. En av de tillfrågade arbetade inte med år 1 och 

föll därför naturligt bort. En annan pedagog hade sin funktion endast som specialpedagog och 

arbetade därmed inte med lässvårigheter och ytterligare en annan speciallärare önskade inte 

delta. Därmed har sju pedagoger intervjuats som arbetar på olika kommunala skolor. Två av 

skolorna är F-9 skolor och övriga F-6. Av de sju informanterna har fem titeln specialpedagog, 

men verkar som speciallärare och två är utbildade speciallärare. Kriteriet för att delta i studien 
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var att den deltagande ska arbeta som speciallärare och undervisa elever med lässvårigheter i år 

1. 

 

Bryman (2011) belyser problemet med urval och representativitet. Är urvalet litet blir det inte 

ett representativt urval av populationen (Bryman, 2011). Trost (2012) benämner detta urval som 

ett bekvämlighetsurval (Trost 2012). För att få spridning av erfarenheter, teoretiska perspektiv 

och pedagogiskt arbete valde jag speciallärare som arbetar på olika skolor. Dock arbetar infor-

manterna inom samma kommun. En nackdel med det kan vara att de inom samma kommun kan 

ha gemensamt beslutade pedagogiska rutiner och bedömningsmaterial. 

3.4 Undersökningens informanter 

Tabell 1. De sju informanternas utbildning och antal år som yrkesverksamma. 

 

Namn Utbildning År som yrkesverksam 

Anita Speciallärare, specialpedagogik 

med läs- och skrivsvårigheter 

och dyslexi 60 hp, specialpeda-

gogik och kommunikation 60 

hp, språk och språkutveckling. 

 

9 år 

Mona Specialpedagogutbildning 90 

hp. 

 

10 år 

Ann Specialpedagogutbildning, läs- 

och skrivsvårigheter 7,5 hp. 

 

6 år 

Clara Specialpedagog, specialpedago-

gik och kommunikation 60 hp. 

 

6 år 

Petra Specialpedagogik och kommu-

nikation 60 hp. 

 

10 år 

Emma Specialpedagogutbildning, 90 

hp. 

 

2 år 

Lotta Speciallärarutbildning, 90 hp 2 år 

 

 

 

3.5 Genomförandet av intervjuerna 
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Intervjuerna genomfördes enskilt med respektive informant på informantens arbetsplats, d.v.s. 

på sju olika skolor. Inledningsvis förklarade jag syftet med intervjun och påminde om de etiska 

aspekterna. Efter eventuella funderingar från informanten, startades intervjun utifrån intervju-

guiden. Eftersom intervjun var semistrukturerad hände det ibland att informanten gav svar på 

frågor längre fram i intervjuguiden och kom in på ämnen jag inte frågat kring. Flera av infor-

manterna tog exempelvis upp mycket kring lässvårigheter och inkludering och hur det påverkar 

deras arbete med eleverna, något  inte ställts så många delfrågor kring i intervjuguiden. Inter-

vjun kom även att innehålla en del följdfrågor på informanternas svar som inte fanns med i 

intervjuguiden. De sju olika intervjuerna tog mellan 50 och 70 minuter per intervju. Dalen 

(2008) rekommenderar att man spelar in kvalitativa intervjuer för att få med informanternas ord 

(Dalen, 2008). Jag har därför spelat in de semistrukturerade intervjuerna med röstinspelning på 

mobiltelefonen. Vid intervjuerna fick jag på flertalet skolor tillgång till respektive skolas scre-

eningplaner, som jag fick ta med mig och som har används som underlag i avsnittet ”diskuss-

ion”. 

3.6 Analysmetod 

Jag har lyssnat på de inspelade ljudfilerna ett flertal gånger och transkriberat. Därefter har 

materialet bearbetats och analyseras. Jag har valt tematisk analys som metodansats. Braun och 

Clarke (2006) skriver att tematisk analys är ett flexibelt och användbart verktyg. Metoden är 

även tillgänglig för forskare som inte har någon erfarenhet av kvalitativ forskning. Tematisk 

analys används för att identifiera och visa på mönster inom data. Den tematiska analysen kan 

användas både för att rapportera informanters upplevelser, men även händelser, verkligheter 

och erfarenheter (Braun & Clarke, 2006). Detta gör att ansatsen passar för min studie, då syftet 

är att spegla både upplevelser, erfarenheter och händelser. Braun och Clarke (2006) menar att 

metoden till viss del liknar grundad teori, där man också kodar data (Braun & Clarke, 2006). 

Grundad teori lämpar sig dock när forskaren vill studera sociala händelser och interaktioner 

(Thornberg & Forslund Frykedal, 2012). Det gjorde att jag höll fast vid den mer flexibla tema-

tiska analysen. Det finns ingen rätt väg att göra tematisk analys, menar Braun och Clarke 

(2006). Det empiriska materialet transkriberades först och lästes igenom flera gånger. Därefter 

söktes olika kategorier i materialet. Vid bearbetningen hittades 14 olika kategorier. Kategori-

erna har sorterats och presenteras i resultatet efter de tre frågeställningarna. 
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Tematisk analys är inte förenad med en specifik teoretisk ram. Den kan användas inom flera 

olika teoretiska ramar (Braun & Clarke, 2006). Jag har utgått ifrån de specialpedagogiska per-

spektiven, det kategoriska-, relationella- och dilemma perspektivet i diskussionen av informan-

ternas utsagor. Bjar (2009) skriver att dagens läroplan grundas i Vygoskys teorier som i sin tur 

ligger till grund för den sociokulturella teorin, där kunskapsutvecklings ses som en social pro-

cess. Vygotskys (1978) menar att lärande sker i situationer där läraren utmanar eleven med 

uppgifter som gränsar till vad de klarar av, d.v.s. inom elevens proximala utvecklingszon 

(Vygotsky, 1978). Den proximala utvecklingszonen används därav som ett centralt begrepp. 

 

Analysen kom att pendla mellan induktion och deduktion. Fejes och Thornberg (2012), menar 

att det kallas för abduktion, när analysen växlar mellan teori och empiri (Fejes & Thornberg, 

2012). Då informanterna nämner flera teoretiska begrepp i sina svar, kom tidigare forskning till 

viss del att användas i analysen och slutsatser sker genom ett samspel mellan deduktion och 

induktion, det vill säga en växelverkan mellan det som tagits upp i litteraturgenomgången om 

tidigare forskning och empirin.  

3.7 Etik 

Vetenskapsrådet (2010) har utformat fyra huvudkrav vid forskning. Det är ett informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och ett nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2010). Denna stu-

die följer dessa etikkriterier för forskning som Vetenskapsrådet (2010) har framställt. Ett 

missivbrev mailades för enkelhetens skull ut till de tilltänkta informanterna, där de fick inform-

ation om syftet med intervjun och att deltagandet var frivilligt. De informeras även om att de 

kunde avbryta sin medverkan, utan några följder. Detta förtydligades även inledningsvis vid 

intervjutillfället. Vetenskapsrådet (2010) rekommenderar även att deltagaren ska ha gett ett 

samtycke innan forskning får utföras (Vetenskapsrådet, 2010). Informanterna ombads därför 

att svara via mail om de önskade delta eller inte. En påminnelse skickades ut via mail efter en 

vecka till en av pedagogerna, som sedan skickade in sitt samtycke. Vetenskapsrådet (2010) 

menar att informanterna även ska ges konfidentialitet. Uppgifter om personen ska inte kunna 

identifieras av utomstående (Vetenskapsrådet, 2010). Jag har därför gett informanterna finge-

rade namn för att dessa inte ska kunna kännas igen. Det inspelade materialet kommer även 

förvaras så att obehöriga inte kan ta del av det och ljudfilerna kommer att kasseras när uppsatsen 

är godkänd. Det sista etikkravet kallar Vetenskapsrådet (2010) för nyttjandekravet och det in-
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nebär att informationen endast får användas för forskningsändamål (Dalen, 2008; Vetenskaps-

rådet, 2010). I missivbrevet samt vid intervjun informerades informanterna om att informat-

ionen i detta fall endast kommer att användas i examensarbetet. 

3.8 Validitet 

Validitet innebär att forskningsfrågan, datainsamling och analys stämmer överens (Hammar 

Chiriack, & Einarsson, 2013). Argument ska vara övertygande mot andra alternativa påståen-

den och verklighet och tolkning måste stämma överens. Det bör finnas samstämmighet mellan 

flera olika källor, vilket tyder på validitet. Tolkningarna bör även vara rimliga och det ska finnas 

belägg i empirin. Ett verktyg för detta är respondentvalidering. Informanterna får läsa utskrifter 

innan publicering för att bedöma rimligheten i tolkningarna (Larsson, 2005). Både Respondent-

validering har tillämpats i min studie för att uppnå validitet. Efter transkriberingen av intervju-

erna har de intervjuade fått läsa inom resultatdelen för att bekräfta eller dementera sina utsagor. 

Det som ändrats efter informanternas läsning är viss stavning på en del testmaterial som de 

nämner t ex IL- basis. Några informanter önskade ändra någon mening i deras utsaga, där de 

tyckte att de uttryckt sig oklart.  

4. Resultat 

Jag har valt en tematisk analys och resultatet kommer att redovisas i olika kategorier som jag 

funnit i informanternas utsagor. Kategorierna utgörs av tyngdpunkten i informanternas uttalan-

den. Resultatet är strukturerat i 14 kategorier som har sorterats efter de tre frågeställningarna i 

undersökningen. 

4.1 Vilka möjligheter och hinder finns för att upptäcka elever med lässvårigheter tidigt, anser 

speciallärarna? 

Här följer informanternas svar sorterat i kategorierna; ”kvantitativ screening används”, ”sam-

arbete med förskolan och förskoleklass önskas”, ”mer kvalitativ screening önskas”, ”falska 

höga resultat”, ”falska låga resultat”, ”avkodnings- och förståelseproblem”. Avsnittet avslutas 

med kategorierna ”många orsaker till lässvårigheter” och ”tidsbrist”. 

4.1.1 Kvantitativ screening används 

Kategorin beskriver kvantitativ bedömning. Informanterna menar  med screening att de använ-

der mätbara grupptest som ett medel för att hitta elever med lässvårigheter tidigt. 
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Informanter uttrycker att barn i riskzonen att utveckla lässvårigheter kan upptäckas i förskole-

klass. De använder Bornholmsmodellens språklekar med efterföljande klasscreening och ser 

det som grunden för elevernas läsinlärning. Arbetet och klasscreeningen ”Lyssna på orden” ger 

dem möjlighet att se vilka elever som är fonologiskt svaga.  

Anita: Barn i riskzonen kan vi hitta redan i förskoleklass, då vi arbetar med 

Bornholmsmodellen och screenar med hjälp av Lyssna på orden. 

Ann: Man kan se det tidigt. Redan från förskoleklass vet vi vilka som är svaga 

fonologiskt eftersom vi arbetar med Bornholmsmodellen. Vi testar även med 

Fonolek. 

 

Informanterna lägger stor vikt vid skolans screeningplan. Samtliga skolor i studien har klas-

screeningar med kvantitativa mätbara test av elevernas läsförmåga vid bestämda tidpunkter på 

höst- eller vårterminen. På några skolor testas inte läsförmågan i alla årskurser, utan ibland t ex 

enbart stavning, visar deras screening planer. 

I förskoleklass har de i studien deltagande skolorna screening genom fonologiska test efter ar-

betet med Bornholmsmodellen. En del skolor följer upp detta med några veckors Bornholms-

arbete och fonologiska test även på höstterminen i åk 1. Informanterna ser dessa kvantitativa 

test som en viktig möjlighet för att hitta elever i riskzonen tidigt. Testen blir utgångspunkten 

för speciallärarnasarbete med eleverna i åk 1.  

Emma: Vi har en screeningplan och efter att de har arbetat med Born-

holmsmodellen så får vi indikationer inför åk 1. Screeningen hjälper oss att 

få en bild över hur det ser ut. 

Ann: Tack vare att eleverna kontrolleras systematiskt med våra test, så hittar 

vi inte så många efter år 3 som har dyslexi. 

Målet är att hitta lässvårigheter tidigt, menar flera informanter. Lärare Anita menar att hon 

därför har och gjort om skolans screeningplan och lagt till flera test på gruppnivå både på 

höst- och vårterminen. Lärare Petra hänvisar till att de har köpt in nya screeningmaterial. 

Genom det kommer arbetet underlättas att hitta elever med lässvårigheter tidigt. 



20 
 

 

Petra: Målet är att hitta lässvårigheter tidigt. Vi har därför tagit bort äldre 

screening material och ersatt med nytt, som förhoppningsvis ska göra det en-

klare. Vi testar eleverna med det fonologiska testet ”Hur låter orden?” direkt 

i augusti i åk1.  

Anita: Vi har sedan två år tillbaka infört en omfattande screeningplan, med 

mestadels normerade test. Förut fanns bara DLS. Nu screenas eleverna från 

förskoleklass och uppåt, varje år. I förskoleklass till år 2 på både på höst- och 

vårterminen. I åk 1 testas elevernas fonologiska medvetenhet med testet ”Fo-

nolek” och vi testar även elevernas bokstavskännedom. Det följs upp på vår-

terminen med testet ”Läsettan” för att se hur läsutvecklingen har gått. 

Emma: Vi kan hitta eleverna tidigt genom Bornholmsmodellen. Där tror jag 

att det är svårt att hitta tidigt om man inte har screeningplanen. Om man inte 

har ett systematiskt arbete där man varje termin följer upp elever, så blir det 

svårt att hitta elever som inte har de typiska avkodningssvårigheterna. 

Sammanfattningsvis ser informanterna kvantitativ bedömning, med mätbara, främst fonolo-

giska test i förskoleklass, som en god möjlighet att hitta elever i riskzonen att utveckla lässvå-

righeter. Några informanter menar att de har köpt nytt screeningmaterial och infört fler klas-

screeningar för att möjliggöra en tidig upptäckt. 

4.1.2 Samarbete med förskolan och förskoleklass  

Under denna kategori beskrivs att flera informanter anser att ett samarbete mellan förskolan 

och skolan kan resultera i större möjligheter att hitta elever i riskzonen ännu tidigare. 

 

Lärare Emma önskar att eleverna skulle kunna hittas ännu tidigare än i förskoleklass. De flesta 

speciallärare har sitt ansvar från åk 1. De får resultaten av klasscreeningen från förskoleklass 

och börjar arbetet med eleverna utifrån det. Emma ser det som en möjlighet att hon som speci-

allärare skulle kunna arbeta med eleverna ännu tidigare än i åk 1. Hon menar att förskolans och 

skolans verksamheter är för åtskilda. Ett samarbete skulle gagna för att hitta elever i riskzonen 

tidigt. Emma tror dock att det skulle krävas mer kunskaper i fonologiskmedvetenhet och läsning 

bland förskolepersonalen för detta.  

Emma: Mitt stöd blir från åk 1. Sedan kan man önska att det skulle ske ännu 

tidigare. I förskolan kan man se mycket och kanske borde samarbetet med 
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förskolan vara större. Om förskola och skola skulle vara mer ihop och de i 

förskolan skulle få handledning så skulle det nog gå att hitta elever tidigare. 

Då skulle jag kunna gå in i förskolan. 

Även lärare Mona ser det som en möjlighet om tiden fanns att ännu tidigare sätta in åtgärder. 

Det skulle kunna ske genom att hon som speciallärare skulle fånga upp elever innan de kommer 

till åk 1 med en-till-en undervisning eller i mindre grupp för att stärka den fonologiska medve-

tenheten, samtidigt som förskollärarna i förskoleklass skulle arbeta som tidigare med Born-

holmsmodellen och bokstavskännedom i storgrupp. Specialläraren skulle då få bättre möjlig-

heter att individualisera och effektivisera undervisningen för de svaga eleverna, så att glappet 

mellan de svaga och starka kan minskas till starten i år 1. 

Mona: Jag dokumenterar alla screeningar och kan följa dem över åren. Då 

kan man se att de som har svårigheter, hade det redan i förskoleklass. Då 

kommer samvetet. Kanske borde jag arbeta ännu mer intensivt där med fono-

login och läsa högt för dem. Jag skulle kunna göra mer individuellt där. 

Lotta: Skolan har startat med Bornholmsmodellen, men jag tror att vissa i 

förskolepersonalen inte har tillräckliga kunskaper kring detta och framför allt 

inte hur de ska gå vidare med elever som visar på svaga resultat. Det krävs 

mer kunskaper och ett bättre samarbete med skolan för att få en bra övergång 

till år 1 och större möjligheter att hitta elever tidigt. 

Sammanfattningsvis så ser några av informanterna det som en möjlighet att hitta elever tidigt 

genom att förskolan, förskoleklass och skolan skulle samarbeta i högre grad än de gör idag. Det 

skulle också innebära att kunskaper om t ex den fonologiska medvetenheten kan spridas mellan 

de olika enheterna inom skolan, då flera informanter anser att kunskaper saknas. 

4.1.3 Mer kvalitativ bedömning önskas  

Med kvalitativ bedömning menar informanterna bedömning som inte är mätbar. Det kan exem-

pelvis ske genom dagliga kontinuerliga bedömningar av elevernas läsning. 

 

Lärare Ann menar att de genom de kvantitativa, mätbara testen inte hittar alla svaga elever.  

Ann: Trots att vi använder Läsettan, så kan det under resans gång ändå dyka 

upp andra också. Ibland säger klassläraren kan du lyssna på den här eleven 
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jag är lite osäker. Då kan man upptäcka något nytt som man inte har sett från 

början genom testen. 

Förutom de kvantitativa testen, använder sig informanterna av sin egen och klasslärarens erfa-

renhet samt föräldrarnas information i sin bedömning för att hitta elever med lässvårigheter 

tidigt.  

Clara: Klassläraren indikerar ofta också om hon ser några svårigheter. Samtal 

med föräldrarna ger också möjligheter att upptäcka svårigheter tidigt om det 

t ex finns dyslexi i släkten och om läsvanor. 

Petra: Klassläraren indikerar om den vill att jag ska lyssna på en elev. Då 

lyssnar jag och tittar på stavning och intervjuar eleven. Mycket av den be-

dömningen går på känsla och erfarenhet. 

Stor vikt läggs vid den kvantitativa bedömningen. Den kvalitativa bedömningen sker inte lika 

systematiskt och är svårare att påvisa. Lärare Anita uttrycker att hon önskar mer kvalitativ be-

dömning. Hon önskar att klasslärarna skulle göra mer kvalitativ bedömning, men de vill inte 

lägga mer arbetsuppgifter på dem. 

Anita: Idag saknar vi den kvalitativa bedömningen. Jag vill gärna införa God 

läsutveckling. Men jag har startat med att införa den kvantitativa bedöm-

ningen som alla klasslärare ska genomföra. Det har varit så många test som 

ska implementeras, så den kvalitativa bedömningen får bli nästa steg. 

En-till-en undervisning tar mycket tid och speciallärarna hinner inte vara så mycket ute i klas-

serna och göra kvalitativa bedömningar när eleverna arbetar. 

Petra: Det är så många som behöver individuell hjälp att jag inte hinner vara 

med i klasserna. Är man inne så är det alltid någon ny man hittar, men tiden 

räcker inte till det. 

Emma: Vi går nu mest på screeningarna som vi gör, men man bör ta med 

föräldrarna och klasslärarens syn på det hela också. 

Lotta: Den kvantitativa bedömningen blir tydligare vid prioritering och så… 

Men det är viktigt att ta in den kvalitativa bedömningen också. Att lyssna på 
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klassläraren och föräldrar. Målet är att klasslärarna ska använda kvalitativ be-

dömning genom God Läsutveckling, men jag vet att det är flera som inte hin-

ner det med 30 elever. Där måste vi hitta någon lösning. Det är viktigt med 

individuell bedömning för att veta hur man ska gå vidare med just den ele-

ven… klasscreeningen räcker inte… Men det är svårt med så många elever. 

God Läsutveckling av Ingvar Lundberg ses som ett önskvärt stöd i den kvalitativa bedöm-

ningen. Dock är den kvalitativa bedömningen svår att genomföra både för klasslärarna och spe-

ciallärarna på grund av tidsbrist och stora klasser. Informanten Lotta menar att läraren i klass-

rummet skulle behöva mer tid till individuell bedömning med varje elev för att upptäcka var 

eleven befinner sig, d.v.s. hitta elevens proximala utvecklingszon för att kunna bestämma hur 

arbetet för den eleven ska fortlöpa.  

4.1.4 Felaktigt högt resultat 

Ibland hittas inte elever som är i behov av stöd genom ett kvantitativt, mätbart test. De får 

tillfredställande resultat på test, trots att eleven har svårigheter. En konsekvens kan vara att 

dessa kan bli svårare att upptäcka tidigt, menar informanten Anita. 

 

Anita: Målet är att hitta elever med svårigheter så tidigt som möjligt. Vi hittar 

genom våra tester de med riktigt stora svårigheter tidigt, men inte alla som 

jag skulle önska. Vi kan hitta elever som har klarat testet i fonologisk medve-

tenhet bra i förskoleklass, som ändå får svårigheter längre upp i åren. Det 

bekräftar Stefan Samuelssons undersökning. 

Anita hänvisar till tidskriften Dyslexi nr 3 (2013) där Stefan Samuelsson menar att eleverna 

tränar så mycket på fonologisk medvetenhet i förskolorna att eleverna har lärt sig hur svaren 

ska vara. De tränar på att identifiera första och sista ljudet i ord, vilket gör att de klarar testet 

bra. Anita tycker att det stämmer med vad hon ser när hon dokumenterar screeningen och följer 

eleverna över åren. 

Anita: I teorin är det barn med fonologiska svårigheter, som får svårt med 

läsinlärningen. Men det är alltså inte så enkelt att bara göra ett test i fonolo-

gisk medvetenhet och sedan hitta eleverna tidigt genom det. 
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Anita menar att det är bra att eleverna har tillgodogjort sig uppgifterna i Bornholmsmodellen. 

Det underlättar den första läs- och skrivinlärningen. Men sedan går det inte så lätt för en del 

elever och det finns en önskan hos Anita att hon skulle hitta dessa elever ännu tidigare. 

Anita: Det kan finnas de som i förskoleklass ligger på stanine 4,5 och 6, som 

visar sig i åk 1 i alla fall inte är med på tåget, då de får lägre stanine än för-

väntat. Det är först när läsinlärningen kommer igång, som man kan lättare kan 

hitta svårigheterna genom avkodningsproblem. Det är frustrerande. 

Sammanfattningsvis så finns det elever som får bra resultat på de fonologiska testen som ändå 

visar sig ha svårigheter senare. Läsningen behöver ha kommit igång för att svårigheterna lättare 

ska kunna upptäckas. Det kan tolkas som att det är i åk 1 som svårigheterna bör upptäckas och 

åtgärdas. 

4.1.5 Felaktigt lågt resultat 

Ibland kan en elev få lågt resultat på ett test, trots att den inte har lässvårigheter. Det kan t.ex. 

bero på att eleven har en dålig dag, utvecklas långsamt eller på grund av neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. 

 

Informant Mona anser att eleverna ska hittas tidigt, men ett hinder kan vara att en del elever 

mognar senare. Hon menar att en del elever behöver mer tid att utvecklas och att det därför inte 

går att hitta alla elever i åk 1. Det finns svårigheter med att avgöra om det handlar om lässvå-

righeter eller om det handlar om en mognadsprocess. Hon ser det därför inte så allvarligt på om 

det går långsamt med läsinlärningen i ettan. 

Mona: I förskoleklass är de svaga ofta killar, kanske har det med mognadsni-

vån att göra. Man ska inte vänta och se, men de måste få mogna och intresset 

måste få vakna om de är födda sent på året. Vi har pratat om att ha kvar skol-

mognadstest. En del behöver mer tid. Vi har ett fall nu i ettan där föräldrarna 

är oroliga och jag har nästan stoppat dem lite för man ska inte känna för stor 

oro i ettan. Man kan vara liten och blyg i ettan. 

Även informanten Lotta tar upp att man kan få en hel del information genom klasscreeningarna 

i förskoleklass, men att en del utvecklas sedan snabbt under åk 1 som har haft låga resultat i 

förskoleklass och att man därför inte kan lägga allt för stor vikt vid screeningarna där.  
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Lotta: Vi får resultaten från Bornholmsscreeningarna. Där ser vi en del, som 

vi har som utgångsläge. Men det händer mycket i början också. En del som 

haft låga resultat tar sig sedan snabbt, för andra tar det längre tid. 

Det går inte att bara titta på staninevärden för att se vilka elever som har svårigheter, menar 

informant Anita. Hon menar att man måste gå ett steg längre och analysera resultaten. En elev 

kan vara motoriskt långsam vilket kan påverka andra testresultat. Likaså kan neuropsykiatriska 

diagnoser påverka resultaten.  

Anita: Men det är inte så enkelt att bara titta på staninevärden för att se vilka 

elever vi ska prioritera. Elever kan visa sig vara långsamma på ett test som 

kallas teckenkedjor. Testet mäter öga och handmotoriken. Om eleven får lågt 

resultat här visar det att eleven är långsam och det påverkar andra test också 

som går på tid. Det finns även elever med neuropsykiatriska funktionshinder 

som kan få ojämna staninevärden. Därför kan jag inte säga att alla med stanine 

under 3 ska få stöd gällande läsning. 

Omständigheter kan leda till att en elev som inte har lässvårigheter ändå får låga resultat på ett 

test. Konsekvensen kan bli att resurser tas från de som är i behov av särskilt stöd, vilket i sin 

tur kan leda till försämrade resurser och utgöra ett hinder att hitta och stötta dessa elever tidigt. 

4.1.6 Avkodning- och förståelseproblem  

Informanterna utgår ifrån ”The simple view of reading”. Läsning utgörs enligt den formeln av 

avkodning och förståelse. I åk 1 finns möjlighet att hitta elever med avkodningsproblem, menar 

flera informanter. Läsförståelseproblem däremot är svårare att upptäcka i början.  

Petra: Det är lätt att hitta de elever som kastar om bokstäverna, tappar vokaler 

och har avkodningsrelaterade problem.  

Clara: Förståelsen kommer senare än avkodningen, så den är svårare att upp-

täcka tidigt. 

Informant Mona lägger även till motivationen till ”The simple view of reading” och menar att 

både avkodning och motivationen går att hitta tidigt, men att förståelseproblem syns senare. 

Mona: Det är enkelt att hitta de med avkodningsproblem och att känna igen 

småtecken. Om det finns en finns en glädje för att läsning är också enkelt att 
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upptäcka tidigt. Elever som har förståelseproblem är svårare att upptäcka ti-

digt. 

Både informanterna Anita, Petra och Emma menar dock att även avkodningssvårigheter kan 

vara svårt att upptäcka tidigt, då en del elever kompenserar sina svårigheter i början genom att 

ta stöd av bilder. Det upptäcks först senare, då texterna blir svårare och längre. Elevernas kom-

pensationsstrategier gör att det blir svårare att upptäcka dessa elever tidigt. 

Anita: Ibland hittas inte elever med lässvårigheter förrän i åk 4 eller ännu 

senare. Eleverna klarar de enklare texterna och tar stöd av bilderna i början. 

När sedan texterna blir svårare fungerar det inte längre. 

Petra: Man kan missa även på screeningtester. Det är inte ovanligt att vi hittar 

dyslektiker i åk 4. De tränar så mycket hemma, så de klarar sig ganska bra på 

lågstadiet. I fyran blir texterna längre och svårare och först då märker man att 

det är något som inte stämmer. 

Emma: Vi hittar elever ibland sent eftersom de har en god begåvning och 

kompenserar sina svårigheter väl i början. 

Elever kompenserar sina avkodningssvårigheter genom att exempelvis ta stöd av bilder. Kon-

sekvensen kan bli att det är svårt att upptäcka deras strategier tidigt. Även de elever som har 

svårighet med att förstå texten kan vara svårt att hitta i ett tidigt skede i läsinlärningsprocessen. 

4.1.7 Många orsaker till lässvårigheter 

Ett hinder för att hitta elever med lässvårigheter tidigt kan utgöras av att det kan vara svårt att 

veta vad lässvårigheterna beror på. Lässvårigheterna kan vara en följd av flera olika orsaker t 

ex syn-, hörsel-, arbetsminnesrelaterade svårigheter eller vara en följd av svag begåvning hos 

eleven.  

Clara: I ettan när man är osäker på vad det beror på så brukar vi skicka eleven 

på syntest först… 

Mona: Ibland är det svårt att veta vad lässvårigheterna faktiskt beror på. Då 

kan psykologen göra ett WISC test, som är ett auditivt, visuellt och arbets-

minnestest.  
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Petra: Ibland vet jag inte vad lässvårigheterna beror, eleven kan ha andra 

funktionsnedsättningar och/ eller vara svagt begåvad. För att ringa in var svå-

righeten ligger använder vi ibland Testbatteriet och Provia. Man önskar att 

man inte hittar någon elev i åk 4, men tyvärr händer det. Det kan vara klurigt 

med testningar, speciellt med autistiska barn. 

Om informanterna är osäkra vad som orsakar lässvårigheten och träningen inte gett önskad 

effekt görs olika normerade kvantitativa test för att mäta t ex arbetsminne eller begåvning. 

Lotta: Eleven kan ha lässvårigheter och så ser man efter flera intensivperioder 

att eleven inte går framåt i önskad takt. Då kan det ha gått ett bra tag innan vi 

inser att här kanske det handlar om något annat. Eleven kan t ex vara svagt 

begåvad eller ha arbetsminnesproblem. 

I och med flera återkommande intensivperioder tar det tid att utvärdera om läsningen ger någon 

effekt, menar informant Lotta. Då det ibland kan vara svårt att avgöra vad lässvårigheten beror 

på, kan rätt insatser därför dröja för eleven. 

4.1.8 Tidsbrist 

Tidsbristen för informanterna utgör ett hinder att hitta elever tidigt och sätta in åtgärder. Tids-

bristen gör att informanterna måste prioritera. Informanterna prioriterar genom de normerade 

kvalitativa testen och efter dess stanine-värden.  

 

Informanten Anita önskar att hon hade mer tid för att kunna sätta in stöd i de tidiga åldrarna 

och så fort en elev inte hänger med i läsningen. 

 

Anita: I åk 1 tränas de elever som har de största svårigheterna. De som hade 

lågt resultat på fonologiska testet och där föräldrarna har dyslexi. Men jag 

önskar att vi kunde sätta in stöd så fort en elev inte är med på läståget. Idag 

har jag flest timmar bland de äldre eleverna, eftersom de ska ha betyg. Det 

måste vändas så att det blir flest timmar bland de yngre, så man kan pusha 

även de elever som glappar lite med läsningen. 

Informant Mona menar att även hon på grund av tidsbristen får prioritera utifrån de normerade 

kvantitativa testen. Hon önskar att hon hade mer tid så att hon kunde sätta in stöd inte bara för 

de som har lägst resultat på de fonologiska testerna. 
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Mona: Tiden räcker till de som har stanine 1-2, kanske någon 3:a på det fo-

nologiska testet i åk 1. Men sedan finns det ju mellanbarnen som man också 

önskar att man hann med. 

Anita: I början bestämdes att alla som hade under stanine 3 skulle följas upp 

med individuella test. Det kan vi dock inte hålla på grund av tidsbrist. 

Lotta: Tidsbristen gör att jag inte hinner med alla som jag skulle önska. Vi 

prioriterar utifrån våra screeningar, men sedan är det alltid fler som behöver 

stöd utefter det klasslärarna ser i klassrummet. 

Anita dokumenterar alla screeningar i datorn för alla elever på hela skolan, för att kunna göra 

bedömningar från fall till fall och utifrån det prioritera elever som ska få stöd. 

Anita: Då tiden är begränsad, så är det oftast den klasslärare som skriker 

högst, som får hjälp till sina elever. Men så blir det inte när man dokumenterar 

noggrant resultaten över åren. 

Tidsbrist är ett stort problem för informanterna. De önskar att de kunde ha mer tid både för att 

hitta elever med lässvårigheter och för att kunna sätta in åtgärder för fler elever, inte bara för 

de med allra lägst stanine-värden på klasscreeningarna. 

 

4.2 Vilka åtgärder vidtar speciallärare för elever i åk 1 med lässvårigheter och är åtgärderna 

evidensbaserade? 

Här följer informanternas utsagor i tre kategorier; ”intensivperioder”, ”upprepad läsning och 

lälistor används” och ”forskningsmedvetenhet”. 

4.2.1 Intensivperioder 

De arbetssätt som informanterna använder utgår ifrån att försöka hinna med så många elever 

som möjligt under terminen. Samtliga informanter använder intensivperioder, då de är med-

vetna om att det är forsknings beprövat, men också för att som de flera informanter uttrycker 

det, att hinna med så många elever som möjligt.  

 

Mona: Jag har intensivperioder om 6 veckor med 4 träffar per vecka. Oftast 

är det en grupp om 2-3 elever för att hinna med så många som möjligt. 
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Anita: Jag arbetar med intensivperioder om 6 veckor och 4 dagar i veckan och 

i 30 minuters pass. Jag har prövat olika antal veckor och kommit fram till att 

6 veckor är lagom för att hinna med så många elever som möjligt under ter-

minen och för att bibehålla elevernas motivation. Vissa elever måste arbeta 

enskilt, men vanligast är två och två för att hinna fler, men grupprummets 

storlek gör att någon större grupp inte kan tas. Det är få elever som vi släpper 

efter 6 veckor. Det blir ofta en paus och så får de komma igen och igen, spe-

ciellt de med dyslexi. 

Informanterna menar att det är få elever som är klara efter en intensivperiod. Det skulle behövas 

mer tid med varje elev. Informant Emma tycker att det känns svårt att släppa elever efter en 

period när hon ser att de behöver fortsatt stöd och övning. 

Emma: De får 6-8 veckor och sedan får man släppa elever och ta nya för att 

hinna med så många som möjligt på ett år. Sedan kanske de måste fortsätta 

hemma för att jag måste ta in andra på träning. Under vårterminen kanske jag 

hinner med en period med den här eleven igen. Det är det svåra att släppa 

elever när man märker att de fortfarande har svårigheter. 

Anita: Tanken är att vi har 6 veckors perioder och sedan en paus och så en ny 

period igen sedan. 

Informant Clara menar att elever efter en intensivperiod behöver en paus från att lämna klass-

rummet och gå iväg till specialläraren. 

Clara: Jag har intensivperioder på 5 veckor. Eleverna tycker att det är mysigt 

att gå iväg i början, men sedan kanske de inte är lika glada på att gå iväg i 

slutet av en intensivperiod och då behövs en paus. Jag släpper ju inte eleven 

för alltid, utan bara för en period. 

Sammanfattningsvis använder informanterna intensivperioder i 5-8 veckor. Det är få elever 

som kan släppas efter en period. Informanterna uttrycker att de det är svårt att släppa elever 

som de ser behöver fortsatt stöd. 
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4.2.2 Upprepad läsning och läslistor används 

Samtliga informanter i studien strävar i år 1 till största del efter att få eleverna att förstå avkod-

ningsprincipen och få flyt i sin läsning. De tränar avkodning genom upprepad läsning och ge-

nom olika sorters läslistor med enskilda ord. Där automatisering är målet och förståelsen är 

sekundär. Några arbetar även med fonologisk medvetenhet. 

 

Anita: I åk 1 arbetar jag med ”Läsinlärning i sju steg”, där det varvas fonolo-

gisk medvetenhet med avkodningsträning med läslistor. För att träna elever-

nas flyt använder jag upprepad läsning.  

Petra: Jag använder ”Läsinlärning i sju steg” för individuell träning och har 

läsgrupper. Jag pushar även för läsläxor hemma.  

Lotta: ”Läsinlärning i sju steg” används. Materialet är bra där de får träna på 

ljuden och på att automatisera ord genom listorna. Sedan läser vi småböcker 

med upprepad läsning. Listorna och små böckerna får de också hem som läxa.  

Ett samarbete med hemmet ses som en möjlighet att få ytterligare tillfälle till upprepad lästrä-

ning. 

Ann: Jag arbetar med Rydaholmsmetoden som är läslistor där eleverna får 

läsa enskilt eller körläsning i par. Den visar även att eleven gått framåt genom 

utvärderingen H4-test.  

Emma: Vi använder upprepad läsning i intensivperioder.  

Mona: Vi arbetar med upprepad läsning. Vi har fått gå Språkbiten av Susanne 

Alströmer, med läslistor och stavelser.  

Clara: Upprepad läsning har visat sig effektiv i intensivperioder. Vi använder 

Wendick läslistor, där eleverna kan se sina framgångar genom staplar.  

De flesta informanter har fokus på avkodningsträning i åk 1, vilket kan förklaras genom att 

avkodningen kommer före förståelsen. Några av informanterna har dock även förståelseträning 

i åk 1. Flera av informanterna ska delta i läsförståelsesatsningen ”En läsande klass” genom att 

vara handledare till klasslärarna eller använder arbetssättet själva med träning i läsförståel-

sestrategier. 
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Petra: Till hösten ska jag vara handledare för ”En läsande klass”. 

Ann: Vi använder även reciprok undervisning i läsgrupper. 

Clara: ”Läsa mellan raderna” och reciprokt läsande använder jag också. 

Sammanfattningsvis använder informanterna mestadels upprepad läsning och läslistor för att 

komma tillrätta med lässvårigheter i åk 1. 

 

4.2.3 Forskningsmedvetenhet 

Flera av informanterna är specialpedagoger och har lite eller ingen utbildning om lässvårig-

heter. De menar även att de får för lite eller ingen fortbildning alls om läsning via arbetet. De 

håller sig själva uppdaterade kring aktuell forskning och är medvetna om de metoder de använ-

der är forskningsbaserade eller inte. 

Anita: Ulrika Wolfs RAFT-studie som jag utgår ifrån är forskningsbaserad 

och innehåller upprepad läsning och arbete med grafem och fonem. 

Ann: Rydholmsmodellen är forskningsbaserad. Reciprok undervisning är ju 

också forskningsbaserat. 

Emma: Upprepad läsning är forskningsbaserat. 

Informanterna Mona och Clara är medvetna om att en del läslistor är forskningsbaserade och 

andra inte. Men menar att materialen de använder liknar forskningsbaserat material och då bud-

geten är begränsad, så kan nytt forskningsbaserat material inte kan köpas in. 

Mona: Språkbiten är inte forskningsbaserad, men det är nästan samma sak 

med upprepad läsning och läslistor. Många material liknar varandra och vi 

kan ju inte köpa nytt hela tiden. 

Clara: Wendick-läslistor är inte forskningsbaserat, men det innebär upprepad 

läsning. Logopederna tycker att materialet är bra.  

Sammanfattningsvis är informanterna väl medvetna om metoderna är forskningsbaserade eller 

inte, dock använder de inte alltid evidensbaserade metoder på grund av begränsad budget. 
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4.3 Hur ser specialläraren på sin roll när det gäller åtgärderna och inkludering? 

Här följer informanternas svar sorterat i kategorierna; ”tidsbrist för samarbete”, ”mer kunskap om 

lässvårigheter hos klassläraren önskas” och slutligen ”inkluderingsproblem”. 

4.3.1 Tidsbrist för samarbete 

Klasslärarna och speciallärarna saknar gemensam tid för planering och diskussion kring elever. 

De hinner möjligtvis samtala någon mening i korridoren. 

 

Ann: Men jag önskar att jag hann diskutera elevers behov med klasslärarna 

varje vecka. Nu sker det vid hämtning och lämning av eleverna. Vi hinner 

inte sitta ner. 

Anita: Tiden räcker inte till. Denna termin har vi haft mattelyftet och då har 

vi inte ens hunnit prata med klasslärarna om eleverna som vi brukar. 

Emma: Det måste vara ett samarbete, så att det inte blir att nu tar du hand om 

det här. Man måste sitta ner och diskutera hur man ska nå samma mål på olika 

sätt och fördela ansvaret. Men tiden är knapp för detta. Klassläraren har 

mycket och själv har man mycket. En dröm skulle vara att varje fredag kunna 

sitta ner med varje klasslärare och diskutera eleverna och göra denna ansvars-

fördelning. Nu kan det bli i korridoren att man får ta det snabbt. Det handlar 

ju verkligen inte om att man inte vill, utan det är tiden. 

Informanterna har en önskan att ha tid att varje vecka för att kunna diskutera och planera med 

respektive klasslärare. Ett samarbete önskas kring eleverna och att kunna planera och fördela 

ansvaret, men det hinns inte med då båda parter har mycket arbete. 

4.3.2 Mer kunskap om lässvårigheter hos klassläraren önskas 

Informanterna vill gärna att klasslärarna skulle göra ännu mer kring screening och åtgärder i 

klassrummet. Det bygger dock på att klassläraren har kunskap och vet hur den ska individan-

passa och träna eleven med lässvårigheter i klassrummet själv. Om kunskap saknas hos klass-

läraren ligger ansvaret för åtgärder hos specialläraren.  

 

Ann: Det är tydligt vad klassläraren ska göra och vad jag ska göra. Klasslä-

rarna är äldre och erfarna och ger anpassade uppgifter till elever med lässvå-

righeter som enklare texter, anpassar läxorna, ger upp kopierat material som 
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eleverna behöver öva på. Klasslärarna har det drivet och tänket själva här, jag 

behöver inte påminna dem.  

Anita: Efter de olika screeningarna som klasslärarna gör ser det olika ut be-

roende på hur mycket kunskaper klassläraren ha om lässvårigheter. En del 

lärare vill ha hjälp direkt. Andra lärare tar initiativ och arbetar först själva 

med t ex läsgrupper eller skickar hem läslistor som de får öva på. Det är jät-

tebra, men vi kan inte säga att eleven inte får komma till speciallärare innan 

de gjort något i klassen. Det kan ta hur länge som helst innan det görs och vid 

lässvårigheter behöver eleven snabbt hjälp. Vi kan inte vänta ett halvår för att 

utvärdera läsningen i klassen. Åtgärder måste sättas in snabbt. 

Vissa informanter känner även att de inte kan lägga på klasslärarna mer arbete. Klasslärarna 

har så mycket arbete redan. Flera informanter känner sig ensamma i den åtgärdande rollen och 

känner att de inte kan kontrollera om klassläraren vidtar de åtgärder som eventuellt bestäms. 

Informant Anita menar även att det tar lång tid att utvärdera åtgärder som görs i klassrummet. 

Anita: Bornholmsmodellen borde följas upp i åk 1, så att de arbetade med det 

även där i början. Men det är svårt att gå in och säga till klasslärarna att det 

här måste ni göra. Jag önskar att klasslärarna skulle börja även med God Läs-

utveckling, men de har så mycket. De har nu gått på mattelyftet, vilket gjort 

att vi inte kunnat lägga på dem mer arbete. 

Mona: Ett önskemål är att klasslärarna skulle göra Läsettan eller IL-Basis 

med samtliga elever i klassen. I IL-Basis kan man följa varje elev med ett 

schema med fonologisk medvetenhet osv. Det är dock för tidskrävande för 

klasslärarna. Skolan har dock bestämt att klasslärarna ska använda Nya språ-

ket lyfter. Ambitionerna finns, men tiden räcker inte alltid till… Vi bestäm-

mer vad klasslärarna ska göra, men jag kan ju inte springa runt och kolla att 

det verkligen blir gjort. 

Lärare Mona önskar att klasslärarna skulle bedöma eleverna mer kontinuerligt. Hon menar dock 

att klasslärarna inte hinner eller kan genomföra det som bestäms. Så stora grupper och tidsbrist 

är ett hinder. Själv har informanten också ont om tid och vill gärna ha kontroll. Hon ser sig som 

ensam ansvarig för att åtgärder vidtas. 
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Clara: Vi skulle behöva en person som ägnade sig bara åt läsning. Enskild 

undervisning tar mycket tid. Min tid räcker inte till då jag ska ha hand om alla 

ämnen och neuropsykiatriska problem samt klassrumsmiljön mm. Jag har 8 

klasser. Klasslärarna kanske kunde göra mer i klassrummet, men det krävs 

mer kunskaper. Tyst läsning är inte att träna läsning. De har tyst läsning. Det 

gynnar de elever som redan är starka läsare, men inte de svaga. De svaga kan 

få fel strategier. För att eleverna ska bli goda läsare måste man ju hjälpa ele-

verna mer aktivt. 

Clara menar att klasslärarna tränar läsning genom att ha tystläsning. Det kan bero på att klass-

lärarna inte vet vad de kan göra mer för att öva läsning. Vid tystläsning så gynnas de läsare som 

är goda läsare, medan risken är att de som är svaga läsare kan bli t ex låtsatsläsare, menar 

informanten. För att få strategier vid läsning måste det tränas effektivt. God avkodnings- och 

läsförståelseförmåga kräver medvetna insatser av läraren.  

4.3.3 Problem att inkludera 

Informanterna anser att lästräning bör ske enskilt eller i mindre grupp och att träningen bör ske 

utanför klassrummet.  

 

Clara: Elever måste få vara i sin klass, men läsning måste ske i en-till-en 

undervisning. 

Ann: Eleverna måste få sin del i klassrummet också, men de behöver enskild 

undervisning för att kunna öva sig på att automatisera ord. Det kan vi inte 

göra i klassrummet. Nu går jag inte så iväg med eleverna så långt, utan sitter 

i grupprummet bredvid klassrummet. 

Några informanter ser deras arbete med läsundervisningen som ett dilemma nu när inkludering-

stanken råder och det är mer restriktivt att plocka ut elever från klassrummet. 

 

Mona: Eleverna ska nu inkluderas. Skolledningen vill att specialläraren ska 

vara i klassen. Jag tycker det är svårt, då sitter de svaga eleverna tysta och i 

en mindre grupp kan de vara mer delaktiga. Jag vill ha det mer svart på vitt 

att det inte leder någon vart att plocka ut elever. Jag kan inte se att vi kan sitta 

inne i klassrummet och lästräna med svaga, osäkra elever, när de andra läser 
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och skriver. Jag vill arbeta med dem en-till-en eller två och två på små stat-

ioner. De måste få arbeta med just det de behöver. Jag vet inte hur jag skulle 

jobba inne i klassen. Vi får inte tappa dessa elever, de måste få arbeta praktiskt 

och få tid till att öva, annars får vi problem högre upp. Det är klart att det är 

bra att vara två vuxna i ett klassrum, men tiden räcker inte till båda dessa 

saker. Det är svårt med inkludering och lästräning. 

Lotta: Skolledningen vill att eleverna ska inkluderas, de får inte plockas ut en 

och en. Det tar för mycket resurser och tid. I all forskning hur man ska komma 

tillrätta med lässvårigheter så förordas intensivträning och enskildundervis-

ning. Det går inte ihop. Min utbildning passar inte in i skolan, då är det ju 

specialpedagoger de ska ha, men de har ju ingen kunskap om läsning i sin 

utbildning… Det är ett dilemma. Skolledningen hänvisar att vi kan ha läs-

grupper i klassen. Men alla lässvårigheter kan ju inte avhjälpas med enbart 

mer läsning… 

Informanterna har olika definitioner på vad inkludering i läsundervisningen innebär. Fokus lig-

ger på var eleven befinner sig vid lästräningstillfället. Informant Ann menar att hon inte förflyt-

tar eleverna så långt ifrån klassrummet vid lästräningen. För informant Mona innebär inklude-

ring att eleverna inte får plockas ut alls, utan eleverna måste fysiskt befinna sig på samma plats 

och då uppstår svårigheter hur hennes arbete med elever i lässvårigheter ska gå till.  

Emma: Jag ser det inte som en exkludering om de får enskild träning 4 dagar 

i veckan en intensivperiod. Den träningen är bra. Men ibland kan det kännas 

utpekande och samtidigt är det svårt att träna bland 28 andra elever, där är det 

svårt. 

Anita: Jag önskar mer tid för fler elever och ibland känner jag att varje elev 

skulle behöva mer än 30 min per dag. Men det är svårt för eleven att missa 

den vanliga klassundervisningen också om eleven skulle få mer tid. Det är ett 

dilemma. 

Sammanfattningsvis så tycker informanterna att läsundervisningen bör ske i ett mindre sam-

manhang. För några informanter som tolkar begreppet inkludering som att ingen elev får tas ut 

ur klassrummet, har arbetet försvårats i och med den rådande inkluderingstanken. Lästräning 

och inkludering är svårt att få ihop, menar de. Andra tolkar inkluderingsbegreppet som att det 
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går att ta ut elever om man inte går så långt ifrån klassrummet eller om det bara är för en kort 

period. Flera informanter anser dock att det är ett dilemma att plocka ut elever från klassrum-

met, då det kan kännas utpekande och eleven missar den reguljära undervisningen. 

5. Diskussion 

Här följer en diskussion utifrån resultaten och litteratur. Diskussionen har sin utgångspunkt i de 

tre frågeställningarna i undersökningen. I slutet av diskussionen presenteras en metoddiskuss-

ion, där den valda metoden analyseras och arbetet avslutas med slutsatser och förslag till vidare 

forskning. 

5.1 Screening i ett eller flera steg 

Respektive skola i undersökningen har planer där de beskriver vilka klasscreeningar som ska 

göras och i vilka årskurser. Planerna utgår ifrån att vissa delar som läsförståelse testas i en del 

årskurser och i andra årskurser fokuseras det istället på t ex stavning. Merparten av de i under-

sökningen deltagande skolorna har screeningar i ett steg och utifrån dessa klasscreeningar väljs 

elever ut till specialundervisning. Informanterna utgår därmed ifrån det kategoriska perspekti-

vet. Wright (2002) menar att en konsekvens av detta perspektiv blir att specialläraren försöker 

hjälpa en elev i behov av särskilt stöd genom att fastställa problemet hos den enskilda individen, 

för att söka orsaker och förklaringar (Wright, 2002). Det är elevens svårigheter som ska hittas 

och åtgärdas. Samtidigt uttrycker samtliga informanter att resurs- och tidsbrist är ett stort hinder 

i deras verksamhet, vilket leder till att det kan vara svårt att upptäcka lässvårigheter tidigt. De 

hinner inte hitta och åtgärda alla elever med lässvårigheter tidigt med denna arbetsgång. Läs-

svårigheter kan upptäckas först i åk 4 eller senare, menar några av informanterna. 

 

Även inom det första spåret inom RTI (IDEA), utgår de ifrån det kategoriska perspektivet. 

Fuchs, Fuchs och Compton, (2012) menar att flerstegsscreening som förordas inom RTI, kan 

göra att man hittar rätt elever som behöver stöd. Det minskar risken för att en elev klarar ett 

test, fast den egentligen inte kan, s.k. ”fale negative resultat” samt möjliggör att upptäcka de 

elever som får lågt resultat på ett test, trots att de besitter kunskapen, s.k. ”false positive resul-

tat”. Flerstegsscreening kan medföra att skolans resurser används så effektivt som möjligt. De 

minskar risken att satsa resurserna på fel elever och kan därmed vara tidseffektivt (Fuchs, Fuchs 

& Compton, 2012).  

Informant Anita tar upp problematiken kring att endast ha screening i ett steg och s.k. ”false 

negative resultat”, vilket kan utgöra ett hinder att hitta elever tidigt. Hon erfar att elever kan 
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klara ett t ex fonologiskt-test, men att eleven ändå får svårigheter senare. Eleven klarar testet, 

utan att verkligen ha tillägnat sig kunskapen, vilket gör att det inte upptäcks och eleven får 

problem senare. Informant Mona, Lotta och Anita tar även upp ett annat hinder med att ha 

screening i ett steg och s.k. ”false positive resultat”. En elev kan få lågt resultat på ett test, trots 

att de kan. En dålig dag, neuropsykiatriska diagnoser och långsam utveckling kan vara bidra-

gande faktorer, uttrycker de. 

Informanterna uttrycker att det är det är endast vissa språkliga förmågor t ex läsförståelse som 

testas vid klasscreeningen. Mesmer och Mesmer (2008) menar att inom RTI görs standardise-

rade tester kontinuerligt av olika delar som muntlig uttrycksförmåga, hörförståelse, läsförstå-

else, läsflyt och grundläggande lässtrategier för att lättare se var svårigheten för eleven finns 

(Mesmer & Mesmer, 2008).  

Informant Anita anser att det är för lite att ha ett DLS-test t ex i stavning vissa år och läsförstå-

else andra år som vanligtvis förekommer på skolor, för att upptäcka lässvårigheter. Hon menar 

att de olika delarna som avkodning, läsförståelse samt rättstavning bör testas flera gånger i varje 

årskurs i de lägre åldrarna. För att det ska vara genomförbart tidsmässigt är det klasslärarna som 

genomför och rättar testerna och speciallärare Anita som bokför testerna och gör analyser av 

resultaten. Hon menar att man på ett djupare plan måste analysera de olika testerna och försöka 

tolka var svårigheten finns för just den eleven. Elevens proximala utvecklingszon ska hittas. 

Det går inte att göra en klasscreening och ta ett stavnings-staninevärde rakt av och säga att den 

eleven måste få stöd, menar informant Anita. 

Fuchs, Fuchs och Compton (2012) menar att screening i flera steg för elever på hösten i åk 1 

även kan innebära att man sätter in insatser på en gång i åk 1. Läraren väntar inte på att eleven 

först ska misslyckas. Screeningen medför därmed ett förebyggande arbete och kan resultera i 

att riskbarnen minskas med 70 % som får specialundervisning längre fram (Fuchs, Fuchs & 

Stecker, 2010).  

Informanterna förlitar sig mycket på de kvantitativa klasscreeningarna med staninevärden. 

Fuchs, Fuchs och Compton (2012) hänvisar till forskning som visar att ”false positive resultat” 

kan minska i antal om resultatet av klassrumsundervisningen också mäts var sjätte vecka genom 

dynamisk bedömning. Elever kan få lågt resultat på klasscreeningen, dessa bör även testas med 

dynamisk bedömning (Fuchs, Fuchs & Compton, 2012). Dynamisk kartläggning är en kvalita-

tiv bedömning och innebär att läraren observerar elevens arbete och sättet att lösa uppgiften på. 

När läraren sedan ökar svårighetsgraden kan gränsen för elevens utvecklingszon upptäckas. 
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Läraren försöker förstå vad eleven kan göra själv och vad den behöver hjälp med, för att veta 

hur undervisningen ska fortlöpa för den eleven (Johnston i Bjar, 2009).  Det är den proximala 

utvecklingszonen som undersöks (Liberg 2007; Vygotsky, 1978). Även Damber (2010) har i 

sin avhandling om framgångsrik läsundervisning kommit fram till att det är framgångsrikt för 

elevernas läsutveckling att läraren kontinuerligt utvärderar resultaten och utifrån resultaten in-

dividualiserar undervisningen (Damber, 2010). Informant Lotta önskar mer individuell bedöm-

ning i klassrummet för att veta hur undervisningen ska anpassas och fortlöpa och med andra 

ord att hitta den proximala utvecklingszonen för eleven. Hon vill ”utgå från varje elevs behov” 

och riktar sin blick mot eleven som ett enskilt subjekt och vill hitta var eleven befinner sig. Vad 

kan eleven? Vad kan eleven inte? Stora klasser och tidsbrist utgör dock ett hinder för att lyckas 

med mer regelbunden individuell kvalitativ bedömning, menar några informanter. Partanen 

(2012) skriver att Vygotsky kritiserade fokuseringen på elevens brister, då det inte bidrar till 

någon utveckling. Begreppet utvecklingszon ska innebär istället att kartläggningen ska fokusera 

på elevens behov av framtida stöd som kan göra att eleven rör sig mot nästa steg i sitt lärande 

och utveckling  

 

Informanterna beskriver att när de är osäkra på vad lässvårigheten beror på görs t ex test som 

testar den visuella förmågan, arbetsminne och begåvning. Det som skiljer informanternas utta-

landen och RTI är, som både informant Lotta och Petra beskriver, att det kan dröja innan de 

kommer till klarhet var svårigheten ligger. Efter flera intensivperioder, utan önskad effekt görs 

fler tester. Ofta är det skolpsykologen som utför dessa  t ex begåvningstest. Fuchs, Fuchs och 

Stecker (2010) menar att inom RTI så testas elevens språkliga, men även kognitiva och percep-

tuella förmågor kontinuerligt av lärarna (Fuchs, Fuchs & Stecker, 2010; Mesmer & Mesmer, 

2008). Detta för att kunna säkerställa att det rör sig om en inlärningssvårighet, så att insatser 

kan sättas in på en gång (Mesmer & Mesmer, 2008). Bristen ska rättas till, enligt det kategoriska 

perspektivet. 

5.2  Tids- och kunskapsbrist 

Informanterna beskriver mestadels arbetet med elever och lässvårigheter i två nivåer. Det är 

klassrumsundervisningen och deras arbete i form av intensivperioder, för de med lägst resultat 

på klasscreeningen. Utgångspunkten är informanternas tidsbrist och att de genom intensivperi-

oderna ska hinna med så många elever som möjligt under terminen. Informanterna menar dock 

att det är få elever som de kan släppa efter en intensivperiod. Flertalet elever får en paus, för att 
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sedan få ännu fler intensivperioder. De menar att eleverna behöver mer tid. Ingen av informan-

terna pratar om andra metoder om en intensivperiod inte har gett önskar resultat.  På grund av 

resursbrister så används inte alltid evidensbaserade metoder. Skolan har inte alltid möjlighet att 

köpa in nytt material, menar några informanter. Myrberg (2003) menar att det inte räcker med 

att använda evidensbaserade metoder. De blir verkningslösa om de används utan kunskap om 

språkutveckling. Lärarens kunskaper är avgörande för elevens framgång med läs- och skrivför-

mågan (Myrberg, 2003). Flera av informanterna är utbildade specialpedagoger, men arbetar 

som speciallärare och har därför lite eller ingen utbildning kring lässvårigheter. Informanterna 

uttrycker även att de får för lite eller ingen fortbildning alls om läsning.  

I år 1 använder informanterna främst upprepad läsning och läslistor. Myrberg (2003) hänvisar 

till forskning som visar att upprepad läsning är en effektiv metod. Dock är det bara några få av 

informanterna som även arbetar med den fonologiska medvetenheten. Wolf (2009) visar på 

internationella studier som visar att det är av vikt att stärka kopplingen mellan fonem och gra-

fem, då det gynnar avkodningsförmågan samt läsförståelseförmågan (Wolf, 2009). Elever som 

får fonologisk träning och läsning visar bättre resultat än de som enbart får träna läsning (Frost, 

2006). 

Avkodningsträningen ses oftast i forskningen och av informanterna ur det kategoriska perspek-

tivet, som en enskild teknisk färdighet som eleven ska lära sig. Det finns dock forskning som 

visar att även det sociokulturella perspektivet kan vara av betydelse vid avkodningsträning. 

Cunningham (1990) menar att samtal och interaktion om syftet och målet med arbetet kan ge 

eleverna ett ökat resultat. Även Frost (2006) menar att samtalet är av betydelse i form av t ex 

loggboksskrivande kring mål och resultat (Frost, 2006). Informanterna är möjligen av tradition 

inriktad på enskild undervisning enligt det kategoriska perspektivet och tar därav inte upp sam-

talets betydelse för elevens utveckling av avkodningen och de metakognitiva strategierna.  

Fuchs, Fuchs och Stecker (2010) menar att inom RTI så svarar normalt inte 3-5% på stödet som 

ges på nivå 2, d.v.s. stödet i en liten grupp med strukturerad undervisning och med evidensba-

serade metoder. Dessa elever hamnar på nivå 3. Här ges en individuell undervisning eller i liten 

grupp. Pedagogen tar reda på vilka strategier eleven använder och mäter kontinuerligt resultatet. 

Det är specialläraren som ger stöd på nivå 3 (Fuchs, Fuchs & Stecker, 2010).  

 

Både i informanternas uttalanden och inom det första spåret av RTI framträder det kategoriska 

perspektivet, där identifiering av problemgrupper sker och där neurologiska och psykologiska 
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förklaringar ges. Specialundervisningen ges i form av extra hjälp av speciallärare för att kom-

pensera de svaga sidorna hos eleven. Persson (2010) menar att det kategoriska perspektivet 

har fått kritik för att elever med inlärningssvårigheter har svårigheter att komma på samma 

nivå som övriga elever i klassen (Persson, 2010). Flera av informanterna önskar tillviss del ett 

mer relationellt synsätt. De eftersöker att klasslärarna också ska utöva specialpedagogisk 

undervisning. Å andra sidan är focus på en screenande och åtgärdande verksamhet i klassrum-

met, d.v.s. motsvarande nivå 2 inom RTI. Det är individen som ska åtgärdas, vilket kan härle-

das till det kategoriska perspektivet. Ett skäl till varför klasslärarna inte screenar och åtgärdar 

är de stora klasserna, vilket medför att det blir svårt att individualisera undervisningen. Ett an-

nat skäl är kunskapsbrister om lässvårigheter hos klasslärarna. De måste då veta hur man indi-

vidanpassar och tränar lässvårigheter, menar några informanter. Myrberg (2003) menar att de 

tidigare lågstadielärarna hade hög kompetens kring läs-och skrivinlärning. Under 1990-talet 

fick lärarna inte någon sådan grund i läsinlärning, vilket gör att många lärare idag inte har 

kunskaper om läsinlärning och lässvårigheter (Myrberg, 2003). 

 

5.3 Individualiseringssvårigheter 

Några informanter uttrycker att de känner sig ensamma i den åtgärdande rollen om klassläraren 

saknar kunskaper om lässvårigheter. Samtidigt tycker de att samarbete med klasslärarna är en 

förutsättning för ett gott arbete, men att det inte alltid är möjligt på grund av tidsbrist. Det gör 

att det lätt kan bli två separata verksamheter för eleven, en i klassrummet och hos specialläraren, 

där de båda pedagogerna delvis kan sakna inblick i varandras arbete, vilket kan få konsekvenser 

för elevens resultatframsteg. 

 

Flera informanter ser en svårighet i hur ett samarbete med klasslärarna skulle kunna se ut. Det 

är ett dilemma hur de ska arbeta med lässvaga elever när inkluderingstanken råder och hur de-

ras roll som speciallärare ska vara i klassrummet. Nilholm (2010) menar att inom dilemma 

perspektivet finns det inte några färdiga lösningar på elevers olikheter. Dilemmaperspektivet 

betonar det komplexa i att ge varje individ samma slags kunskaper och erfarenheter å ena si-

dan och samtidigt anpassa efter elevens förutsättningar (Nilhom, 2010). Informanterna vet 

inte hur de ska göra detta. Informanterna menar att lästräning bör ske enskilt eller i en mindre 

grupp utanför klassrummet. Skolverket (2009) skriver att en särskiljande och nivågrupperad 

verksamhet kan påverka elevers självkänsla (Skolverket, 2009). Det relationella perspektivet 
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börjar därför råda i allt fler kommuner och i styrdokument, där inkludering blir ett centralt be-

grepp. Informanterna har olika definitioner på vad inkludering innebär, men fokus ligger på 

att eleven ska fysiskt befinna sig i eller nära klassrummet. Asp-Onsjö (2006) ser inkludering 

ur tre olika aspekter rumslig, social och didaktisk inkludering. Eleven tillbringar sin tid i 

samma lokal som sina klasskamrater och är delaktig i ett socialt sammanhang.(Asp-Onsjö, 

2006). Med ett relationellt förhållningssätt anpassar även läraren undervisningen och differen-

tierar uppgifter och val av metoder (Persson, 2010).  

 

Fuchs, Fuchs & Stecker (2010) skriver att inom den andra inriktningen inom RTI (NCLB-

group) arbetar de problembaserat och försöker hitta individuella lösningar för elever med läs-

svårigheter. Metoden är mer individualiserad än standardiserad som den första inriktningen. 

Här finns inga färdiga lösningar på elevers lässvårigheter. Problemlösningsarbetet bidrar till 

en individualisering för eleven. Målet är att gränserna ska suddas ut mellan specialundervis-

ning och vanlig undervisning (Fuchs, Fuchs & Stecker, 2010). De vill att speciallärarna ska 

överge sina rum och börja samarbeta med klasslärarna. Speciallärarna ska undervisa i mindre 

grupper i klassrummet eller i korridoren, för att elever inte ska tas ut ur klassrummet, utan 

vara en del av helheten och klassen. Elever ska inte märkas, då självkänslan försämras och det 

kan bli en negativ spiral (Fuchs, Fuchs & Stecker, 2010). De vill med andra ord att eleverna 

ska inkluderas. Detta kan jämföras med det relationella perspektivet. Haug (1998) menar att 

målet där är att det inte ska finnas någon skillnad mellan specialundervisning och vanlig peda-

gogik, utan att alla lärare bör ha kunskaper att undervisa olika elever. Wright (2002) menar att 

vid ett relationellt perspektiv blir elevens egen delaktighet viktig. Frågor som ”Hur brukar du 

göra? Hur förstår du X? Vad håller vi på med?” är centrala i samtalet med eleven. 

 

Informant Mona utgår ifrån istället från det kategoriska perspektivet och menar att varje elev 

måste träna på det den behöver och ser en svårighet i hur ett individualiserat och anpassat ar-

betssätt kan se ut i klassrummet. Även informant Lotta ser en svårighet med individualisering i 

klassrummet. Skolledningen vill att Lotta ska ha läsgrupper i klassrummet för de lässvaga. In-

formanten uttrycker dock att alla lässvårigheter inte kan avhjälpas bara med mer läsning. Under-

visningen måste individanpassas. Även Wolf (2009) menar att läraren måste ta reda på vad den 

enskilda elevens svårigheter finns, då det inte hjälper att läsa mer som enda insats för alla (Wolf, 

2009). Informant Lotta tar även upp att forskningen visar att läsundervisningen ger goda resultat 

vid intensivträning och enskild undervisning. Lotta syftar troligen på avkodningsträningen, vil-



42 
 

 

ket Gustafson (2009b) och Wolf (2009) också menar den träningen är effektiv i en-till-en under-

visning i intensivperioder. När det gäller läsförståelsen däremot visar forskning att den tränas 

effektivast i samtal tillsammans med andra, t ex reciprok undervisning (Westlund, 2009).  

Undervisningen av elever i lässvårigheter och inkludering blir ett dilemma, då informanterna 

inte ser hur ett individualiserat arbetssätt vid lässvårigheter kan se ut i klassrummet. Fuchs, 

Fuchs & Stecker (2010) menar att det är ett missförstånd att alla eleverna måste befinna sig i 

klassrummet för all undervisning. Utgångspunkten ska vara att möta elevernas behov och an-

passa undervisningen där efter. 

Idag krävs enligt Skollagen en utredning av elevens svårigheter om den inte riskerar att nå 

kunskapskraven i t ex läsning (Skollag kap. 3, 8§). Individen ska kartläggas för att ta reda på 

behovet av stöd, vilket kan föras till det kategoriska perspektivet. Samtidigt råder det socio-

kulturella perspektivet med inkludering som ledord, vilket kan föras till det relationella per-

spektivet. Här är det inte individens brister som ska vara i fokus, utan det är undervisningsmil-

jön som ska anpassas till elevens behov. Informanterna anser att detta är ett dilemma. Speci-

allärarna befinner sig i ett dilemmaperspektiv vid undervisningen av elever i lässvårigheter. 

 

5.4 Metoddiskussion 

Här diskuteras studiens begränsningar, tillförlitlighet och problem. 

Intervjuerna genomfördes med sju speciallärare som arbetar inom samma kommun.  Som tidi-

gare nämnt finns ett problem med detta, då urvalet blir begränsat och de kan finnas gemen-

samma riktlinjer att se och utöva arbetet på inom en kommun. Informanterna har olika ålder 

och antal år som yrkesverksamma, men t ex har flera exempelvis fått liknande utbildning genom 

att de gått kursen ”specialpedagogik och kommunikation” 60 hp. Då urvalet är litet är resultaten 

inte generaliseringsbara. 

Intervjuerna genomfördes som semistrukturerade intervjuer, vilket gjorde att informanterna 

fick prata relativt fritt utifrån de ställda frågorna. Det gjorde att informanterna ibland kom in på 

områden som inte efterfrågats. Ett större djup kring ämnet ”lässvårigheter i år 1” hade kunnat 

uppnås om frågorna varit mer styrda. Min tolkning är att en relativt liten del av informanternas 

tid åtgår till elever med lässvårigheter i år 1. De vill arbeta mer där, men tiden räcker inte.  
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 En annan problematik vid denna form är att den som ställer frågorna mer eller mindre omed-

vetet signalerar sina egna värderingar. Några av informanterna blev engagerade och lite upp-

rörda när de kom in på sin arbetsroll och inkludering och försökte få till en diskussion med min 

ståndpunkt i frågan, vilket skulle kunna ha påverkat resultatet. 

Samtliga informanter har fått tagit del av sina uttalanden i resultatdelen och haft möjlighet att 

korrigera mina tolkningar. Några få ändringar kring stavning och ordval har gjorts. 

 

6. Slutsatser  

Informanterna i studien menar att det finns möjlighet att hitta elever med lässvårigheter tidigt, 

ibland redan i förskoleklass. Samuelsson (2013) menar att elever kan hittas först när det fått 

formell läs-och skrivundervisning, d.v.s. i år 1 (Samuelsson, 2013). Informanterna använder 

kvantitativa klasscreeningar för att upptäcka lässvårigheter. Det finns dock svårigheter med att 

göra kvantitativa screeningar. En elev kan få högt resultat fast den inte kan, alternativt kan 

eleven få lågt resultat, trots att eleven har kunskapen. Att endast göra en klasscreening kan 

därmed medföra att resurser satsas på fel elever och elever som har lässvårigheter kan bli svåra 

att upptäcka. Flerstegsscreeningar har visat sig vara effektiva inom RTI för att hitta elever med 

lässvårigheter tidigt. Informanterna tror att kvalitativ bedömning skulle kunna möjliggöra att 

hitta fler elever, men att stora klasser och tidsbrist utgör ett hinder för att genomföra det i prak-

tiken. Informanterna ser många elever och tidsbrist som ett stort hinder för att hitta elever med 

lässvårigheter tidigt. Elevers kompensationsstrategier samt att det finns många olika orsaker till 

lässvårigheter kan utgöra ytterligare hinder för att hitta elever med lässvårigheter i år 1.  

Informanterna har kunskap om vilka metoder som är evidensbaserade och inte, även om de inte 

alltid använder forskningsbaserade material på grund av svag budget. Informanterna önskar att 

klasslärarna ska ha mer screenande verksamhet i klassrummet och mer individualiserad åtgär-

dande undervisning. Informanterna ser dock svårigheter med att individualisera klassrumsun-

dervisningen för elever med lässvårigheter. De menar att klasslärarens kunskaper om lässvårig-

heter är avgörande för detta arbetssätt. Speciallärarens roll har med klasslärarens kunskap om 

lässvårigheter att göra. Om klassläraren inte har kunskaper om lässvårigheter, så känner sig 

specialläraren ensam i den åtgärdande rollen kring elevens lässvårigheter, eftersom tid för sam-

arbete ofta saknas. 
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7. Vidare forskning 

Det har varit intressant att få ta del av speciallärarnas erfarenheter av lässvårigheter. Det skulle 

vara intressant att göra kompletterande observationer för att se när och hur speciallärarna vidtar 

åtgärder i praktiken. 

 

Den 1 juli 2014, efter det att intervjuerna har genomförts, har ändringar gjorts i Skollagen. I 

Skollagen (2010:800) står nu att stöd ska i första hand ges skyndsamt i form av extra anpass-

ningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. Fokus ska nu ligga på åtgärder vid läs-

svårigheter. I nästa steg om stödet inom den ordinarie undervisningen inte blir tillräckligt, kan 

särskilt stöd ges genom t ex enskild undervisning (Skollag 2010:800; Skolverket, 2014). Ytter-

ligare förslag till vidare forskning kan vara att studera hur skolorna hanterar den nya lagen. 

Vilka möjligheter till individualisering finns det vid lässvårigheter inom den ordinarie under-

visningen samt hur påverkas speciallärarens roll av denna lagändring? 
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9. Bilagor 

9.1 Intervjuguide  

 

Inledande frågor 

• Kan du kort berätta om din utbildning?  

• Hur länge har du arbetat som speciallärare/specialpedagog? 

• Vilken kunskap om lässvårigheter fick du under din utbildning?  

• Har du fått fortbildning om lässvårigheter?  

 

Område 1  

Bedömning av läsning i år 1 

 

•           Vad innebär lässvårigheter för dig?  

•                     Hur gör du för att bedöma elevernas läsförmåga i år 1?  

• Hur bedömer du om en elev är i riskzonen att utveckla lässvårigheter?  

• Hur tidigt kan du avgöra att en elev har lässvårigheter? 

• Finns det några hinder med att upptäcka elever med lässvårigheter tidigt? 

• Kan du berätta hur du upptäcker att en elev har lässvårigheter? 

• Vilka svårigheter med läsningen brukar du upptäcka i år 1?  

• Kan du ge exempel på när det är enkelt resp. svårt att identifiera en elevs läs-  

svårigheter? 

• Hur avgör du vad lässvårigheterna beror på?  

• När bör eleven skickas vidare för utredning till t ex logoped, anser du?  
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Område 2  

Åtgärder-innehåll 

• Hur arbetar du för att förebygga lässvårigheter? 

• Vilka metoder/material är effektiva vid lässvårigheter, anser du? 

• Vilka åtgärder sätter du in för elever i riskzonen?  

• Vilka åtgärder sätter du in vid avkodningsproblem och/eller vid förståelsepro-    

blem?  

• Är dessa åtgärder forskningsbaserade? 

• Skulle du vara hjälpt av om det fanns en lista med godkända forskningsbaserade 

metoder?  

• Tycker du att det finns någon åtgärd som är önskvärt att genomföra, som ni inte 

genomför idag? 

 

Område 3 

Åtgärder-organisation 

• Hur bör ansvarsfördelningen gällande åtgärderna se ut mellan klassläraren och 

specialläraren/ specialpedagogen anser du?  

• Hur väljs elever ut som får specialundervisning i läsning? 

• Kan du beskriva hur dina bedömningar och åtgärder hänger ihop? 

•                   Hur ofta görs kvalitativa och/eller kvantitativa bedömningar av de elever som är i 

åtgärder? 

• Hur utvärderar du åtgärder som sätts in för elever i lässvårigheter? 

• Hur går du vidare om en åtgärd inte visar sig vara effektiv? 
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Avslutning 

• Har du något övrigt att tillägga kring ämnet lässvårigheter? 
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9.2 Missivbrev    

                                                                                                               2014-04-17  

Hej!  

Jag är student på specialärarlinjen vid Linköpings universitet och är nu inne på min sista termin 

och i full gång med att skriva mitt examensarbete. Mitt valda ämne är ”Lässvårigheter i år 1”. 

Syftet med arbetet är belysa hur speciallärare/specialpedagoger uppmärksammar lässvaga i år 

1 och vilka åtgärder som vidtas. 

Jag har fördjupat mig i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet, men har också för 

avsikt att ta hjälp av er verksamma speciallärare/specialpedagoger genom intervjuer. Dina er-

farenheter är värdefulla för mitt arbete. Intervjun kommer att bestå av ca 25 frågor och ta ca 45 

minuter. Jag hoppas att du har möjlighet att delta.  

Vid intervjun kommer hänsyn tas till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Detta innebär 

att deltagandet är frivilligt och om du så skulle vilja kan du när som avbryta intervjun och 

därmed ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet 

kommer enbart att användas i detta examensarbete.  

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig eller min handledare 

för mer information.  

Med vänliga hälsningar  

Lena Odsander 

Handledare vid Linköpings universitet:    

Stefan Gustafson                    Lena Odsander                     

Tel 013-28 58 96   Tel 070 468 10 79 

stefan.gustafson@liu.se   lena.odsander@gmail.com  

Om du har möjlighet att delta, maila och tacka ja till lena.odsander@gmail.com  senast torsda-

gen den 24 april 2014. 
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