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Förord 
 
Änglar finns de? Ja, det vill vi påstå, och härmed tackar vi alla de bevingade i vår omgivning 
som har hjälpt oss och varit engagerade i vårt arbete. Vi vill tacka informanterna som ställt 
upp på intervju och som har gett oss ett material att arbeta utifrån. Ett speciellt tack vill vi 
rikta till våra familjer som med ett enastående tålamod har stöttat och uppmuntrat oss i med- 
och motgångar under hela arbetets gång och på så sätt gjort detta arbete möjligt. Slutligen vill 
vi tacka varandra för att den ene varit stark när den andre varit svag.  
 
Vi vill också skicka med ett mycket tänkvärt citat av Myrberg. ”IT-samhällets viktigaste 
kapital är inte bredband. Det är en god läs- och skrivförmåga.”  Myrberg, (2001) 
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Abstrakt 
 
Syftet med vår undersökning var att belysa vilka rutiner skolan arbetar efter för att fånga upp 
elever som har en förhöjd risk att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Med hjälp av tre 
frågeställningar begränsade vi vår undersökning: Hur arbetar skolan med att tidigt upptäcka 
läs- och skrivsvårigheter? Vilka metoder använder skolan sig av för att kartlägga elevers läs- 
och skrivutveckling? Hur samverkar skolan och vårdnadshavare beträffande elevers läs- och 
skrivsvårigheter?  I vår bakgrund presenterades tidigare forskning inom ämnet. Vår empiriska 
studie bestod av kvalitativa intervjuer som genomfördes på två olika skolor. Våra informanter 
bestod av en lärare, en speciallärare och en rektor på varje skola. Resultaten visade att de båda 
skolorna arbetade efter relativt olika rutiner för att fånga upp elever med förhöjd risk att 
utveckla läs- och skrisvårigheter. Skolorna använde sig dessutom av olika typer av test och i 
olika omfattning, för att kartlägga elevernas läs- och skrivutveckling så tidigt som möjligt.  
 
Nyckelord: Läs- och skrivsvårigheter, dokumentation, kartläggning, uppföljning. 
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Inledning 
Vår rubrik ”Ingen elev får ramla mellan stolarna” har flera tolkningar. En tolkning kan vara 
att lärarens uppgiften blir att fånga upp eleven så att fallet helt uteblir eller, om det blir ett fall, 
upptäcka elevens läs- och skrivsvårighet och ge denne en mjuk landning. Inför vår framtida 
yrkesroll som pedagoger vill vi få en insikt i hur olika skolor går tillväga för att tidigt fånga 
upp elever, som i sin tur kan förhindra att elever faller mellan stolarna. Genom att använda sig 
av kartläggning kan de elever som trots allt ramlat mellan stolarna, bli upptäckta och likväl få 
en mjuk landning. Imsen (2000) säger att läs- och skrivsvårigheter förekommer bland elever i 
varierande intensitet, allt från de som har stora problem och är starkt hämmade till de som har 
knappt märkbara problem. Gemensamt för dessa elever är att de troligtvis kunde och kan 
prestera mycket bättre om de får rätt sorts hjälp. Det kunskapssamhälle vi lever i idag ställer 
dessutom höga krav på förmågan att förstå och använda sig av skriven information. Allard, 
Rudqvist, Sundblad (2001) menar att när det gäller vilka läskvalitetskrav som ställs på en 
enskild människa, har det svenska samhället under de senaste 20 åren genomgått den 
snabbaste förändringen någonsin. Det som 1975 ansågs vara en acceptabel lässtandard, är 
idag så låg att den i vissa fall kan leda till arbetslöshet. För att förhindra detta anser vi att det 
är viktigt att ha en god kunskap om tillvägagångssättet för att fånga upp elever med eventuella 
läs- och skrivsvårigheter samt olika arbetsmetoder för att kartlägga elevernas läs- och 
skrivutveckling. 

Bakgrund 
Under rubriken litteraturstudie kommer vi att lyfta fram tidigare forskning kring ämnet läs- 
och skrivsvårigheter. Vi kommer att redovisa vad styrdokumenten säger och några olika 
former av kartläggning och hur dessa kan hjälpa till att fånga upp och dokumentera elever 
med läs- och skrivsvårigheter. Elevens olika miljöer kommer även att beskrivas samt hur läs- 
och skrivsvårigheter kan påverka elevens självkänsla och motivation. 

Bakomliggande faktorer till läs- och skrivsvårigheter 
Arfwedson (1992) anser att det finns två olika förklaringar när det gäller läs- och 
skrivsvårigheter bland barn och ungdomar. Den ena är att det ligger svårigheter hos individen 
och den andra är att det ligger svårigheter i omgivningen. Forskarna har länge varit oeniga om 
var svårigheten ligger, det är viktigt att pedagogen inte låser sig vid en förklaring utan 
försöker se eleven i en helhetsbild där det kan finnas många olika bakomliggande faktorer till 
svårigheterna. Även Myrberg (2004) hävdar att det på individnivå kan finnas ett antal 
bakomliggande orsaker till förhöjd risk att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Bland annat kan 
det gälla kognitiva faktorer, hörselproblem, uppmärksamhets- och koncentrationsproblem 
eller språkstörningar.  
 
Lundberg (1988) menade att läs- och skrivsvårigheter förekommer oftare bland pojkar än 
bland flickor. Så mycket som tre till fyra gånger fler pojkar än flickor har dessa problem. En 
anledning till detta kan vara att flickor allmänt har bättre språkliga färdigheter än pojkar. Det i 
sin tur kan göra att flickor har en bättre utvecklad språklig medvetenhet och därmed generellt 
en bättre utgångspunkt för läsning och skrivning. Efter vidare forskning säger Höien och 
Lundberg (1999) att det egentligen inte är så stora skillnader könen emellan, pojkarnas 
svårigheter får bara mer uppmärksamhet än flickornas. Imsen (2000) skriver att skolan anser 
att läs- och skrivsvårigheter är det område i skolan där könsskillnaderna är mest dramatiska. 
Det i sin tur leder till att de specialpedagogiska resurserna fördelas ojämnt mellan könen. 
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Tecken på läs- och skrivsvårigheter  
Oberoende om barnet har läs- och skrivsvårigheter eller om det handlar om fysiska 
svårigheter visar forskning att det får negativa följder om inte problemet uppmärksammas 
tidigt. (Myrberg, 2001) Enligt Frykholm (2004) kan det finnas tydliga tecken redan i 
förskolan som pedagogen bör vara uppmärksam på, exempelvis problem med hörseln, 
försenad talutveckling och dålig ordförståelse. Vidare hävdar Myrberg (2004) att det under de 
första skolåren finns tecken som lärare bör vara uppmärksam på. Det kan gälla dålig 
bokstavskunskap som kan visa sig genom att barnet har svårt att koppla språkljud med 
bokstäver, de har svårigheter med att följa muntliga instruktioner och de har brister i 
ordförrådet. Frykholm (2004) menar att grunden till brister i ordförrådet ofta är ett 
ordavkodningsproblem. Följden av detta blir att eleven tappar läslusten så fort de läser. För att 
hjälpa dessa elever kan läraren börja med att bygga upp ordförrådet och träna ordavkodning. 
Imsen (2000) anser att det som lärare kan finnas anledning till misstanke om en elev som är 
duktig i matematik, har det svårt och mödosamt med språkämnena. En annan detalj att 
uppmärksamma är högläsningen. Ofta läser många elever med läs- och skrivsvårigheter 
långsamt och stackato, detta på grund av att eleven inte ser ordbilden och måste stava sig 
fram. Däremot finns det elever med läs- och skrivsvårigheter som har utvecklat en lästeknik 
som gör att han eller hon med hjälp av sammanhanget kan gissa sig fram till vad som står i 
texten. Slutligen menar Myrberg (2004) att alla tecken och signaler bör uppmärksammas och 
inte förväntas växa bort.  

Styrdokumenten  
I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94), 
utgiven av Utbildningsdepartementet (1998), betonas vikten av att alla som arbetar och verkar 
inom skolan ska uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd. Eftersom rektorn 
har ansvaret för skolans resultat, gör det i sin tur att han eller hon även har ett särskilt ansvar 
för att utforma undervisningen och elevvårdsverksamheten så att eleverna får det särskilda 
stöd och den hjälp de behöver. Rektorn har också ett särskilt ansvar för att anpassa resurser 
och stödåtgärder till den värdering av elevernas utveckling som lärare gör. Läraren har även 
ett ansvar gentemot eleven genom att: ”Läraren skall utgå från varje enskild individs behov, 
förutsättningar, erfarenheter och tänkande.” (Lpo94, s. 14) Även skollagen (1985) fjärde 
kapitel 1§ betonar vikten av att elever som har svårigheter ska få särskilt stöd. 
 
I Kursplanen för svenska, Skolverket (2000), framgår vikten av det skrivna ordets betydelse 
och hur dagens samhälle ställer krav på förmågan att kunna hantera, tillgodogöra sig och 
värdera texter. Eftersom utvecklingen av informations- och kommunikationstekniken går 
framåt, skapar det möjligheter för utveckling av språkförmågan, men samtidigt skapar det 
även förväntningar på språkförmågan hos alla. ”Språket, i såväl tal som skrift, är av 
grundläggande betydelse för lärande.” (Skolverket, 2000, s. 98) 

Metoder för kartläggning av elevers läs- och skrivutveckling 
Kartläggning av elevernas läsutveckling är, enligt Lundberg och Herrlin (2005), ett 
hjälpmedel för att läraren ska kunna se hur elevernas läsutveckling fortskrider. Med hjälp av 
kartläggning kan läraren exempelvis se om någon av eleverna har stannat på en nivå under en 
längre tid eller om utvecklingen går långsammare än hos andra elever. När en lärare gör en 
bedömning av sina elever utgår denne från sina erfarenheter och från vad som observerats, det 
finns därmed en risk att bli subjektiv. Med hjälp av ett test finns mer objektiva hållpunkter 
och läraren kan få en överskådlig bild av läsutvecklingen hos stora grupper av elever. 
Kartläggning bör ske med en viss regelbundenhet och den ger läraren ett underlag till att 
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planera pedagogiska insatser och åtgärder. Kartläggningen kan dessutom användas i samtalen 
med eleverna angående deras läsutveckling. Slutligen ger det läraren ett gott underlag som 
kan användas vid samtal med vårdnadshavare.  

Läsutvecklingsschemat 
Enligt Allard et al. (2001) uppfyller LUS, som står för Läs Utvecklings Schema, de krav som 
finns i Lpo94 gällande metodisk frihet. LUS är ett redskap som är särskilt lämpligt för att 
mäta om barnets läsförmåga nått en tillräcklig nivå. Den rekommenderar inte någon speciell 
metod eftersom det är den uppnådda kompetensen som bedöms.   
 
Allard et al. (2001) lyfter fram att LUS i utformningen har influerats av forskning kring hur 
barn lär sig läsa. Ingen vet hur barn drar slutsatser som sedan gör att de blir läskunniga, 
däremot finns det tecken som visar på en utveckling genom det barnet gör. När barn befinner 
sig i naturliga situationer i interaktioner med redan läskunniga, uppkommer det tecken, ofta i 
en bestämd ordning, som gör att barnen utvecklas till läsare. Dessa tecken är punkterna 
(bilaga 1) som utgör läsutvecklingsschemat. LUS är ingen metodisk modell för 
läsundervisning, utan ett redskap för läraren genom att det synliggör den utveckling barnet 
genomgår. Läraren går igenom alla sina elever, en efter en, och kommer fram till vilken punkt 
just den eleven befinner sig under. När lärare gör den här bedömningen sker det genom att 
lyssna, iaktta eller samtala med eleverna. 

Språket lyfter 
Språket lyfter är ett diagnosmaterial som Skolverket (2003) har tagit fram på uppdrag av 
regeringen. Det är tänkt att materialet ska användas till att stödja eleverna i deras utveckling i 
svenska. Där den enskilde elevens utveckling följs kontinuerligt och läraren gör regelbundna 
observationer under en längre tid. Observationerna sker utifrån ett färdigt 
observationsschema, där den muntliga kommunikationen som står i centrum. 

Fonolek 
Olofsson och Hemmingsson (1994) har sammanställt ett material som lärare kan använda sig 
av för att göra en bedömning av elevers fonologiska medvetenhet. Det är tänkt att läraren 
under lekfulla former ska kunna kartlägga den fonologiska medvetenhet en hos eleverna i sin 
nybörjar klass. ”Fonologisk medvetenhet har den som kan tänka på, hitta, räkna, ta bort eller 
lägga till de delar i våra ord som vanligtvis kallas ljud men ligger mycket nära språkvetarnas 
begrepp fonem.” (Olofsson och Hemmingsson, 1994, s. 3) Syftet med Fonolek är att få en 
uppfattning om eleven kan utföra den tankeskapelse som läsinlärningen kräver. När elever 
gått igenom testet och där det förekommer misstankar att det kan finnas svårigheter, ges 
möjlighet att diagnostisera för att utreda vari problemet ligger. Fonolek är ett grupptest som 
består av tre delar. Eleven får räkna antalet ljud i ett ord. Lyssna efter begynnelse ljudet i ord 
och slutligen också dra samman ljud till ett ord. De elever som visar på låga värden i testet 
behöver specifik träning innan läsinlärningen kan inledas. Olofsson och Hemmingsson skriver 
att den fonologiska medvetenheten går bra att bearbeta på ett enkelt sätt med lekfulla 
träningsprogram, och genom detta minskas lässvårigheterna för många elever.  

Individuella utvecklingsplaner 
Skolverket fick av regeringen uppdraget att bilda en expertgrupp. Den skulle undersöka och 
utreda behovet av åtgärder för att stärka måluppfyllelsen och den individuella planeringen för 
elever i grundskolan. I slutrapporten Allmänna råd och kommentarer – Den individuella 
utvecklingsplanen, föreslog expertgruppen att varje elev skulle ha rätt till en individuell 
utvecklingsplan. Syftet med planen är elevens kognitiva och sociala utveckling, där mål att 
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sträva mot står i centrum. (Skolverket, 2005) De bestämmelser som ligger till grund för de 
individuella utvecklingsplanerna är desamma som för åtgärdsprogram och utvecklingssamtal, 
Grundskoleförordningens sjunde kapitel och 2 §. (Utbildnings- och kulturdepartementet, 
1994) Vidare skriver Skolverket (2005) att den individuella utvecklingsplanen ska innehålla 
information om elevens kunskapsutveckling. En framåtsyftande del som sammanfattar och 
ger förslag på åtgärder och insatser som behövs för att eleven ska utvecklas och nå målen. 
Den kan även innehålla överenskommelser mellan lärare, elev och vårdnadshavare.  
 
Vidare skriver skolverket att skolan ska arbeta fram ett underlag för att kunna ge information 
till vårdnadshavare om elevens framsteg både kunskapsmässiga och sociala. Denna 
information bör samlas och dokumenteras under hela läsåret för att kunna visa på en 
utveckling. Vidare ska bedömningen av eleven stå i relation till läroplanens och kursplanernas 
mål, alltså inte en bedömning av elevens personliga egenskaper. I den framåtsyftande delen 
ska eleven få kunskap om sitt eget lärande. De ska även få en större möjlighet att ta eget 
ansvar över sina studier. (Skolverket, 2005) 

Åtgärdsprogram 
Myrberg (2004) skriver att när orsaken till svårigheten är identifierad, finns möjlighet att gå 
vidare genom att formulera nya arbetssätt för eleven. Detta kan resultera i att åtgärdsprogram 
upprättas. Enligt grundskoleförordningens (1994) femte kapitel ska rektorn se till att ett 
åtgärdsprogram utarbetas. Detta ska ske om det genom skolans personal, en elev, dennes 
vårdnadshavare eller på annat sätt kommit fram att den berörda eleven är i behov av särskilda 
stödåtgärder.  Vid utarbetandet av åtgärdsprogrammet ska den berörda eleven och dennes 
vårdnadshavare ges möjlighet att närvara. 
 
Persson (2002) säger att det krävs olika slags dokumentation när det gäller arbete med barn i 
behov av särskilt stöd. Åtgärdsprogrammen har på senare år fått ökad betydelse i arbetet med 
planering, uppföljning och utvärdering av elever som av olika anledningar har svårigheter att 
nå målen i utbildningen. Frykholm (2004) anser att när åtgärder ska sättas in är det viktigt att 
dessa bygger på eleven och dennes situation. Metoderna som ska användas bör vara 
förankrade i vetenskap eller vara en beprövad erfarenhet. Vid upprättandet av åtgärdsprogram 
ska detta göras i samförstånd med skolan, eleven och vårdnadshavaren. Åtgärderna som ska 
sättas in ska vara planerade och strukturerade. I åtgärdsprogrammet ska det framgå vad som är 
önskvärt att uppnå, vilka insatser som behövs för att nå målen, vem som har ansvaret för 
genomförandet och hur resultatet ska följas upp. Åtgärdsprogrammet ska vara ett dokument 
som vägleder i det dagliga arbetet och följer elevens utveckling. Det i sin tur gör att skolan 
kan utveckla kunskapen om vilka insatser som varit effektiva för att åtgärda olika typer av 
problem. 

Skolmiljö  
Taube (1997) lyfter fram att det första och det viktigaste barnen lär sig i skolan, är att läsa och 
skriva. ”Läskunnighet är nyckeln som skall ge tillträde till all annan kunskap.” (Taube, 1997, 
s. 45) 
 
Myrberg (2004) hävdar att det även inom skolsystemet kan återfinnas källor till läs- och 
skrivproblem. Det gäller bland annat segregering, skillnader i standard mellan olika skolor, 
omfattningen och kvaliteten i skolans och förskolans insatser, kravnivå, klasstorlek och 
arbetsmiljö. Lärarkompetensen kan vara den enskilda faktor i skolans miljö som har störst 
inverkan på läs- och skrivförmågan bland barn och ungdomar.  
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Med anledning av att resurserna för den specialpedagogiska verksamheten drogs ner med 
närmare 30 procent under perioden 1992-1998, blev följden av detta att många av dagens 
skolor saknar specialpedagogisk kompetens. Dessutom får de elever som är i behov av särskilt 
stöd inte alltid den hjälp de har rätt till, detta har även visat sig genom att antalet anmälningar 
till Skolverket gällande bristande stöd även har ökat. (Persson, 2001) 

Klassrumsmiljö och läraren 
För att kunna skapa goda läsare med gott självförtroende bör det förebyggande arbetet i 
skolan innehålla ett skapande av positiv klassrumsatmosfär och att stimulera barnens talade 
språk, språkliga medvetenhet och läslust. (Taube, 1997) 
 
Det har visat sig genom undersökningar att det går att stimulera barnens fonologiska 
medvetenhet. Undersökningarna genomfördes redan i förskolan med hjälp av rim och ramsor 
och olika lekar, för att förbereda barnen inför läs- och skrivinlärningen. Ett strukturerat och 
medvetet arbetssätt ger en positiv effekt på läs- och skrivinlärning. Med hjälp av en mjuk 
övergång till skriftspråket kan uppkomsten av onda cirklar förhindras. (Taube, 1997) 
Frykholm (2004) menar att det som lärare är det viktigt att förbereda och underlätta den tidiga 
läs- och skrivinlärningen. Ansvaret för det tidiga arbetet ligger inte enbart hos pedagogerna i 
förskolan och förskoleklassen. Eftersom läs- och skrivförmågan utvecklas under hela 
skoltiden, har alla lärare i alla ämnen ett ansvar att stödja och utveckla elevernas förmåga och 
intresse av att lära sig läsa och skriva.  
 
Förutsättningen för att få en bra undervisning är inte lärarens inställning till läs- och 
skrivsvårigheter avgörande, utan hur stor kunskap han eller hon har inom detta område. 
(Elbro, 2004) Även Myrberg (2001) menar att det är av stor vikt att lärare och pedagoger 
kontinuerligt uppdaterar sin kompetens inom pedagogisk metodik, för att få en större trygghet 
inom området läs- och skrivinlärning. Forskning inom området läs- och skrivutveckling är en 
av grundstenarna i uppbyggnaden av nya pedagogiska metodiker. Forskningen kan inte själv 
ge en ny metodik, utan tillsammans med praktiska utvecklingsarbeten och tidigare 
lärarerfarenheter resulterar det i nya bra metodiker 
 
Frykholm (2004) hävdar att det under lång tid har diskuterats vilken eller vilka 
läsinlärningsmetoder och metoder för att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter, som är 
bäst lämpade. Det har senare konstaterats att vilken metod som används inte spelar en 
avgörande roll för utvecklingen av läs- och skrivförmågan. Den främsta förutsättningen för att 
barn ska kunna lära sig läsa och skriva är att skapa goda arbetsmiljöer. Utgångspunkten för ett 
gemensamt lärande är att hänsyn tas till varje persons individuella förutsättningar, behov och 
intressen. Det krävs av läraren att vara lyhörd, aktiv och ansvarstagande. Läraren ska även ha 
goda kunskaper om barns utveckling och uppväxtvillkor och det måste dessutom finnas ett 
förtroende mellan lärare och elev, detta för att skapa en lyckosam inlärningsprocess. 
Förtroendet är särskilt viktigt när det gäller läsning och skrivning. Läraren måste möta alla 
elever på ett likvärdigt sätt och skapa en stämning där alla känner sig lika mycket värda. 
Enligt Persson (2001) vore idealet om läraren kunde anpassa stoff och arbetsformer efter varje 
elev och dennes behov. Skolans regelverk sätter gränser för hur långt en sådan 
individualisering kan gå. Kurs- och timplaner är lika för alla, vilket innebär att alla elever 
förväntas uppnå målen inom samma tidsperiod. Skolplikten är dessutom lika lång för alla och 
detta medför att alla elever, efter nio år i grundskolan, förväntas ha tillägnat sig tillräckligt 
med kunskaper och färdigheter för att klara av gymnasiet. 
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Persson (2001) menar att det finns främst två kriterier som lärare pekar ut som avgörande för 
huruvida en elev ska få specialpedagogiskt stöd eller inte. Det ena är inlärningsproblem som 
ofta är relaterade till låg begåvning, vilket i vissa fall leder till att eleven inte kan uppfylla de 
krav som skolan ställer. Det andra kriteriet är socioemotionella problem som kan bero på en 
mängd olika störningar, dessa tar sig ofta uttryck som stökighet i klassrummet. 

Hemmiljö 
De förhöjda riskerna för att utveckla läs- och skrivsvårigheter på familjenivå kan enligt 
Myrberg (2004) gälla det språkliga samspelet, tillgången på böcker, tidningar, pennor och 
papper med mera. Föräldrar och syskons attityder gentemot läsning och läsvanor har också en 
betydande roll för barnets läs- och skrivutveckling. Det kan finnas språkliga faktorer som 
påverkar förekomsten av läs- och skrivsvårigheter. Det vill säga hur väl språket 
överensstämmer med skriftspråket, det kan bero på det talade språket som barnet använder 
eller om barnet har en tydlig dialekt. Elbro (2004) skriver att elever som har svenska som 
andra språk av naturliga skäl kan ha problem med läsförståelsen. Eftersom om de inte förstår 
alla ord och uttryck, resulterar detta i att det blir svårt att förstå texten. Frykholm (2004) 
understryker att faktorer i elevens uppväxtmiljö spelar störst roll när det gäller läs- och 
skrivutvecklingen. Främsta faktorn är den sociala bakgrunden och om elever har ett annat 
modersmål än svenska.  
 
Hemmiljön kan ha betydelse både för elevens känsla av tillhörighet till skolan och för deras 
kognitiva duglighet. (Sandström-Kjellin, 2004) Kontakten med vårdnadshavare ska inte 
enbart bygga på upplysningar om barnets starka och svaga sidor, menar Lundberg och Herrlin 
(2005). Kontakten ska dessutom på ett konstruktivt sätt få med vårdnadshavarna i arbetet med 
att hjälpa barnen till en god läsutveckling. Vidare säger Sandström-Kjellin (2004) att skolan 
förväntar sig att hemmen är delaktiga i elevernas läxläsning, men i de fall barnet har problem 
med att läsa på egen hand, blir förväntningen istället att föräldrarna ska utföra ett pedagogiskt 
arbete genom att lära barnen läsa.  
 
Myrberg (2004) anser att många föräldrar till barn med läs- och skrivsvårigheter själva har 
haft samma problem, det gör i sin tur att dessa föräldrar ofta har negativa minnen av sin egen 
skolgång. En viktig uppgift för skolan är att bryta detta negativa sociala arv och aktivt närma 
sig dessa föräldrar. Det kan handla om att i vissa fall ge dem kunskap och konkreta tips om 
hur de kan hjälpa sina barn med läs- och skrivinlärningen. Imsen (2000) hävdar att 
socialpsykologiska faktorer även kan bidra till att läs- och skrivsvårigheter förs vidare i 
familjen. Detta kan ske genom att det skapas negativa förväntningar i hemmet om att barnet 
kommer att få problem med läs- och skrivinlärningen när han eller hon börjar skolan. 

Att skapa självbild och motivation 
Taube (1997) anser att när barnen vid sju års ålder kommer till skolan har de redan skapat en 
självbild, men den är fortfarande mottaglig för förändring. Enligt Stadler (1998) är det den 
ålder när den fysiska och kognitiva utvecklingen går snabbt. Skillnaden mellan elevernas 
mognad och utveckling kan vara stor och det kan dessutom skilja nästan ett helt år mellan 
elever i samma klass. En del elever som börjar skolan kan redan läsa, samtidigt som andra 
aldrig har sett en bokstav. Den första tiden i skolan är även viktig för barnets självtillit, det är 
då de känner att de duger och att de är en person som kan lära sig saker. Om de skulle 
misslyckas med den tidiga läsinlärningen skulle det vara förödande för deras självkänsla. 
Vidare skriver Taube att både läraren och kompisarna är betydelsefulla för barnen och deras 
attityder kommer att påverka barnens självförtroende. Under det första skolåret kan många av 
barnen redan ha mist en del av sitt självförtroende och lusten att lära. För första gången i sitt 



 

7 

liv kan de ha jämfört sig själva intellektuellt med sina jämnåriga. I och med detta kan de ha 
upptäckt att de själva tänker långsammare och ofta fel. De upptäcker att det var mycket 
svårare lära sig läsa än de hade trott.  
 
Sterner och Lundberg (2002) hävdar att det finns ett kritiskt skede när barnen ska knäcka den 
alfabetiska koden. Barnet kan bli förvirrat och få en känsla av att inte kunna och förstå. Detta 
kan leda in i en ond cirkel, där nederlag föder nya nederlag och barnet tappar tron på sin egen 
förmåga. Det är viktigt att skolan gör allt för att förhindra detta. ”Lässvårigheter kan effektivt 
förebyggas med en planmässig undervisning som hjälper barnen att förstå den alfabetiska 
skriftens princip.” (Sterner och Lundberg, s.28) Arbetet med elever med läs- och 
skrivsvårigheter bör vara upplagd på ett sådant sätt att eleverna utvecklar självförtroendet och 
tron på sin egen förmåga. Vikten av struktur och tydlighet lyfts fram, tillsammans med att ny 
kunskap relateras till tidigare kunnande och att eleverna får hjälp med att utveckla sitt 
kunnande i tal och skrift. För att kunna hjälpa eleverna i dessa svårigheter krävs det en 
genomtänkt och väl anpassad undervisning. Enligt Lundgren och Ohlis (1995) är det viktigt 
för elever med läs- och skrivsvårigheter att få känna framgång och att de kan. Eleverna måste 
även känna att de ansträngningar som görs lönar sig och att det ger resultat. 
 
”Om någon, i sin strävan att lära sig hur tillvaron fungerar, stött på ideliga misslyckanden där 
självbilden fått den ena allvarliga törnen efter den andra blir kanske lusten att rädda det lilla 
som finns kvar av självkänslan starkare än lusten att lära.” (Taube, 1997, s. 43) Vidare säger 
Taube att de flesta elever med läs- och skrivsvårigheter antagligen redan på ett tidigt stadium i 
skolan, hamnat i onda cirklar. Deras problem hör med stor sannolikhet ihop med bristande 
kunskaper och för lite övning. Eleverna kan ha uppfattat läsningen som konstigt, svårt eller 
kanske rentav ointressant. Efter en tids misslyckande försök, med sänkt självförtroende som 
följd, börjar eleven istället undvika läsning och skrivning. På grund av de tidigare 
misslyckandena och risken för ytterligare vågar inte eleverna satsa fullt ut på läs- och 
skrivinlärningen. ”Det säkraste sättet att få läs- och skrivsvårigheter är att undvika läsning och 
skrivning.” (Taube, 1997, s. 62) Elevernas första skolår kan alltså ha avgörande betydelse för 
den fortsatta utvecklingen. Det är alltid lättare att förhindra att en ond cirkel uppstår än att 
vända en redan ond cirkel till en god.  
 
Elever med läs- och skrivsvårigheter har under många år blivit stämplade som svaga eller 
svagpresterande, så är inte fallet. En elev med läs- och skrivsvårigheter kan däremot bli 
svagpresterande om läraren inte ger eleven förutsättningarna att visa vad han eller hon kan. 
Attityden gentemot barnet blir därmed avgörande, omgivningens förväntningar blir elevens 
begränsningar. (Lundgren & Ohlis, 1995) Elbro (2004) lyfter fram att kraven på elevernas 
läsfärdighet ökar med tiden. Det är inte bara i skolan som vi människor måste läsa till oss 
kunskap, detta gäller även i fortsatta utbildningar och i vardagslivet. Idag möter vi fler texter 
än tidigare och kraven på förståelsen av dessa texter ökar. Många av de tidigare 
”hantverksyrkena” kräver idag större läsfärdighet än förut. Detta gör att elevers upplevelse av 
läsning och skrivning i skolan får en effekt på deras framtida yrkesliv. En person med dåliga 
erfarenheter och som känner att han eller hon inte riktigt behärskar läsningen och skrivningen, 
väljer inte gärna vidareutbildningar som ställer krav på läsning och skrivning. Eftersom 
skolan upplevdes av många med läs- och skrivsvårigheter som en smärtsam period, vill de 
inte gärna återuppleva den. 
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Syfte 
Med vår undersökning vill vi belysa vilka rutiner skolor arbetar efter för att fånga upp elever 
som har en förhöjd risk att utveckla läs- och skrivsvårigheter. 

Frågeställningar: 
- Hur arbetar skolan med att tidigt upptäcka läs- och skrivsvårigheter? 
- Vilka metoder använder skolan sig av för att kartlägga elevernas läs- och 

skrivutveckling?  
- Hur samverkar skolan och vårdnadshavare beträffande elevers läs- och 

skrivsvårigheter?  

Ämnesavgränsning 
För att avgränsa vårt ämne har vi valt att uteslutande undersöka läs- och skrivsvårigheter och 
därmed inte vidare gå in på specifika läs och skrivsvårigheter som exempelvis dyslexi.  

Metod 
I vårt metodkapitel kommer vi att beskriva de metoder som har relevans för vår 
forskningsundersökning. Avsnittet presenterar vårt val av forskningsmetod, metod vid vår 
litteraturstudie, metod för insamling av rådata samt tillvägagångssätt för bearbetning av 
rådata. Vi kommer även att redogöra hur vi valt att gå tillväga för att genomföra vår empiriska 
undersökning.  

Val av forskningsmetod 
Trost (2005) säger att i en undersökning ställs forskaren inför valet att använda sig av en 
kvalitativ eller kvantitativ undersökningsmetod. Det är studiens syfte som är den avgörande 
faktorn när det gäller vilken metod som ska väljas för den aktuella undersökningen. Eftersom 
vårt syfte samt frågeställningar inriktar sig på att belysa ett forskningsämne genom enskilda 
individers erfarenheter och uppfattningar, anser vi att ett kvalitativt perspektiv och metod är 
befogat för vår studie. Vi utgår inte från en precis, objektiv och faktisk verklighet, utan istället 
från personliga upplevelser. Vårt syfte kan inte besvaras med hjälp av kvantitativa metoder 
och mätbara resultat. Den kvalitativa metod vi valt att arbeta med är intervjuer. 
 
Det kvalitativa perspektivet för en undersökning utgår från en personlig inställning till den 
empiriska omgivningen. I denna verklighet ses människan som en del av helheten och 
betraktas som en individuell, social och kulturell konstruktion. I det kvalitativa perspektivet är 
det intressanta att studera hur människan uppfattar och analyserar sin omgivning. 
Verkligheten betraktas inte som något relativt givet som objektivt går att mäta, studera och 
förklara. Kvalitativa metoder däremot svarar på frågan ”varför” och ger en insikt i hur 
människor tänker och fungerar. Den kvalitativa metoden skapar därmed en överblick och 
förståelse. Intervjuer, olika former av deltagande, observationer, studier och dokument 
benämns som kvalitativa metoder. De kvalitativa undersökningarna kan inte kopplas till 
siffror eller statistik. Resultatet måste istället presenteras som nedskrivna eller talade språkliga 
formuleringar. (Backman, 1998) 

Genomförande av bakgrund 
För att ta reda på tidigare forskning som gjorts inom ämnet läs- och skrivsvårigheter har vi 
genomfört en litteraturstudie och denna presenteras i bakgrunden. Enligt Backman (1998) ger 
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en litteraturstudie oss en förutsättning och grund som hjälp till den viktiga 
problemformuleringen, metoden och analysen. Backman (1998) påpekar vikten av att ”läst 
på” som en första del i forskningsprocessen och att litteraturstudien ger en bra bakgrund och 
överblick inom problemfältet.      
 
Genom vår litteraturstudie har vi utökat vårt kunskapsområde inom vårt ämne, lyft fram delar 
ur forskningen som vi ansett relevant för vår syftesformulering samt hittat stöd för 
frågeställningar. Litteraturstudien har vi sedan använt oss av som referensram för vår 
bearbetning av resultatet i diskussionen.  
 
Vi har sökt efter lämplig litteratur genom att använda oss av universitetsbibliotekets 
söktjänster via Internet. De böcker och artiklar som återfinns refererade i vår litteratur studie 
har vi dels funnit genom söktjänsten LUCIA, universitetsbibliotekets egen katalog, dels 
genom lån via kommunbiblioteken. Vi har också använt oss av litteratur som vi stött på under 
tidigare universitetskurser. För att hitta lämplig litteratur har vi bland annat använt oss av 
sökbegrepp som läs- och skrivsvårighet, kartläggning, dokumentation, uppföljning, 
åtgärdsprogram med flera.  

Kvalitativ forskningsintervju 
Svenning (2000) menar att fördelen med att använda sig av kvalitativa intervjuer är att 
resultatet blir mer djupgående. Personen som leder intervjun undersöker hur informanten 
tänker och upplever olika situationer. Efter genomgången intervju har intervjuaren ett rikt 
material där det kan återfinnas intressanta skeenden, åsikter och mönster. 

Urval och beskrivning av informanter 
Vi har valt att undersöka två skolor i två olika kommuner, båda ligger i Norrbotten. Kommun 
A består av cirka 18 000 invånare. Skolan i kommun A består av klasser från förskoleklasser 
upp till år 6 och har cirka 160 elever. Kommun B består av cirka 9000 invånare. Skolan i 
kommun B består av klasser från förskoleklass upp till år 9 och har cirka 170 elever.  
 
Anledningen till att vi valde dessa två kommuner för våra intervjuer, var att de är våra 
respektive hemkommuner. På de utvalda skolorna har vi gjort merparten av våra 
verksamhetsförlagda utbildningar och därmed har vi fått en insikt i verksamheten. 
 
Svenning (2000) säger att urvalet till en kvalitativ undersökning gärna ska vara selektivt. Det 
innebär att personer som blir utvalda till intervjun har en god överblick i verksamheten. För 
att få en exemplifierad och bred helhetsbild av delar utav det nätverk en elev med läs- och 
skrivsvårigheter omges av, har vi valt att intervjua en rektor, en speciallärare och en lärare, på 
respektive skola i kommun A och B. Dessa kommer vi i fortsättningen benämna som studiens 
informanter. 
 
I kommun A är rektorn en man, han har arbetat som rektor i sammanlagt tio år. På den 
aktuella skolan har han arbetat som rektor i cirka fem år, tidigare har han arbetat på förskola. 
Specialläraren är en kvinna som arbetat 33 år i sin tjänst, varav fjorton år på skolan. 
Dessförinnan arbetade hon som lågstadielärare i tre år. Läraren, som är en kvinna, har 
tjänstgjort i 21 år varav tretton år på skolan. 
 
I kommun B är rektorn en man som har arbetat i fyra år på denna skola. Tidigare har han 
arbetat som klasslärare i mellanstadiet i en annan kommun. Specialläraren är en kvinna som 
arbetat i sexton år på den aktuella skolan. Fjorton av de åren har hon arbetat som 
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speciallärare. Läraren, som är en kvinna, har arbetat i 27 år som lärare varav 24 år på den 
aktuella skolan. 

Etiska aspekter 
Innan intervjun startade tillfrågades informanterna om de godkände användandet av 
bandspelare, ingen motsade sig detta. Intervjupersonerna informerades även om att materialet 
skulle behandlas konfidentiellt och att de som informanter skulle avidentifieras, vilket även 
Patel och Davidson (2003) skriver om. Vid sammanställningen av resultaten har vi, som 
Kvale (1997) säger, avidentifierat informanterna. Vidare menar Kvale att det under en 
intervju kan komma fram saker som ska behandlas konfidentiellt och det är viktigt att vara 
noggrann i dessa situationer. Det är en självklarhet att både informanter och information 
behandlas konfidentiellt och att inte bryta tystnadsplikten. Genom dessa etiska 
ställningstaganden tror vi att informanterna i våra intervjuer kan ha känt sig tryggare att delge 
oss sin subjektiva upplevelse. 

Genomförande 
Innan genomförandet av de sex intervjuerna tog vi personligen kontakt med de tilltänkta 
informanterna. Enligt Kvale (1997) bör intervjupersonerna informeras om intervjuns syfte, 
därför delgav vi informanterna syftet med vårt arbete och frågade om de kunde ställa upp på 
intervju. Tid och datum för respektive intervju bestämdes. Vi var noga med att försäkra oss 
om att tillräcklig tid avsattes för varje intervjutillfälle.  
 
De sex intervjuerna genomfördes under vecka 15, april månad 2006, i respektive skolas 
lokaler. Intervjuerna med rektorerna genomfördes på respektive kontor, intervjuerna med 
lärarna genomfördes i respektive hemklassrum och speciallärarnas intervjuer genomfördes på 
respektive arbetsrum. Vi genomförde intervjuerna på varsin skola i de två kommunerna. 
Genomförandet vid de olika intervjuerna skedde på liknande sätt. 
 
Vid förberedelsen av intervjuerna sammanställde vi en intervjuguide för lärare och 
speciallärare (bilaga 2) respektive rektorer (bilaga 3) och enligt Trost (2005) innehåller en 
intervjuguide frågor som riktar sig mot det syfte som finns i arbetet. Rektorernas 
intervjuguider skiljde sig åt på grund av att kommun A (bilaga 4) respektive kommun B 
(bilaga 5) hade olika direktiv till skolorna. Våra intervjuguider innehöll inte fasta 
svarsalternativ utan vi ville istället ge informanterna utrymme att svara med egna ord. Enligt 
Patel och Davidson (2003) innebär detta att våra intervjuer innehåller en låg grad av 
standardisering. Däremot valde vi att ställa frågorna i en bestämd följd som gav vår 
undersökning en högre grad av strukturering. Vid intervjutillfällena fick informanterna inte se 
frågorna i förväg eftersom vi ville ha spontana svar och inte riskera att informanterna gav svar 
som var de ”rätta”, utan istället gav sina personliga åsikter. De i förväg formulerade 
intervjufrågorna som vi utgick från i vår intervjuguide breddades med följdfrågor och vidare 
diskussion i de fall det kändes befogat eller kändes naturligt för att få mer djup och förståelse 
till svaren.   
 
Kvale (1997) anser att en intervju är ett samtal som har en struktur och ett syfte. Därför var 
det viktiga för oss att föra ett samtal med informanten och försöka få denne att svara på vårt 
syftes formulering och frågeställningar, detta är något som Trost (2005) anser vara viktigt. 
Vid början av intervjuerna startade vi med neutrala frågor, som enligt Patel och Davidson 
(2003), hjälper för att göra intervjun så avslappnad som möjligt. Under intervjun ville vi, med 
stöd från Trost (2005), få informanten att känna sig bekväm och trygg och vi gav denne 
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respons till att utveckla sina svar så brett som möjligt, utan att utbyta egna erfarenheter eller 
åsikter.  

Material och bortfall 
Under våra intervjuer använde vi oss av en bandspelare för att försäkra oss om att vi inte 
missade viktig information eller att vi missuppfattade något. Enligt Svenning (2000) talar 
människan sju gånger snabbare än den skriver, därför är det nödvändigt som forskare att 
använda sig av bandspelare. Kvale (1997) lyfter även fram att bandinspelning är den 
vanligaste metoden för att registrera intervjuer. Dock kan tilläggas att användandet av 
bandspelare är tidskrävande vid transkription. Förutom bandspelare använde vi oss också av 
papper och penna för att kunna notera eventuella funderingar, följdfrågor eller 
minnesanteckningar under pågående intervju. Som utgångspunkt för intervjun hade vi vår 
ovan beskrivna intervjuguide till hands. Kommunernas respektive direktiv för skolorna kan 
ses som material till grund för utformande av intervjuguiderna. Eftersom alla våra tilltänkta 
informanter ställde upp på intervju, fick vi inget bortfall i vår studie.  

Bearbetning av rådata från intervju 
Vid första bearbetningen av intervjuerna skrev vi ordagrant ner vad som sades av respektive 
informant vid intervjutillfället. Vid den följande bearbetningen av våra insamlade rådata tog 
vi, med stöd av Kvale (1997), sedan bort material som inte var relevant för vårt syfte.  
Därefter analyserades och bearbetades materialet av de intervjuer som vi fått på respektive 
skola. I enlighet med Trost (2005) analyserade vi fram mönster och beteenden ur vårt material 
som sedan sammanställdes i löpande text.  Under arbetet med analysen ville vi försäkra oss 
om att vi hade tolkat intervjusvaren på ett korrekt sätt. Därför tog vi åter kontakt med två av 
informanterna för att försäkra oss om att våra tolkningar överensstämde med deras uttalanden. 
Intervjuresultaten sammanställdes och sorterades därefter med lämplig rubriksättning.    

Resultat 
Under resultat redovisas sammanställningen av intervjuerna i de två kommunerna. Den är 
skriven i löpande text och intressanta kommentarer av informanterna har belysts genom citat. 
De båda skolornas resultat är framställda var för sig men under gemensamma rubriker. Här 
beskrivs rektorer, lärare och speciallärares syn på rutinerna och deras uppfattning om hur 
elevers läs- och skrivsvårigheter bemöts och arbetas med. 

Skolans policy 

Skola A 
Skolans policy när det gäller läs- och skrivsvårigheter är enligt rektorn att fånga upp eleverna 
tidigt, att använda sig av åtgärdsprogram, handlingsplaner och anpassa undervisningen. På 
skolan finns det en resursenhet som hjälper till med datastöd och liknande. Det finns även 
vuxna i skolan som hjälper till mycket, men bara med träningsbiten, de ska inte ta över 
undervisningen. Specialläraren är även en resurs som hjälper till att handleda personalen. 
Detta är något som läraren intygar genom att hon många gånger har använt specialläraren som 
bollplank. Enligt läraren har specialläraren dessutom lång erfarenhet och är väldigt duktig 
med i sitt arbete med elever i svårigheter. Hon har tillgång till mycket material och kan ge 
exempel och tips. Läraren känner att hon har ett stort stöd av specialläraren och pratar oftast 
med henne om det skulle uppstå några problem.  
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Skola B 
Efter direktiv från Barn och utbildnings nämnden (BUN) i kommunen (bilaga 4), har skola B 
inriktat sig på att sätta in tidiga insatser för elever i svårigheter och elever i behov av särskilt 
stöd. Det gäller alla svårigheter oberoende av vilket område det är. Rektorn säger att den 
policy som skolan jobbar efter kan definieras med två ord, tidiga insatser. Alla skolor i 
kommunen har deltagit i olika nätverksgrupper för att arbeta fram en röd tråd i bland annat 
språkutveckling från förskolan upp till år tre. I nätverksgruppen har de arbetats fram planer 
hur de tidiga insatserna ska fungera praktiskt. De har tagit beslut att kommunen ska använda 
sig av ett gemensamt dokumentations material, Språket lyfter, som alla skolor ska arbeta med. 
Det är tänkt att det ska följa eleven från förskola upp till barnskolan och vidare till 
grundskolan. Detta har lärarna valt för att de ska jobba medvetet och med samma fokus. Nu 
kommer det redan från förskolehåll indikationer om misstankar om språksvårigheter och det 
är ett av resultaten av den utvecklings dialog som samtliga lärare har deltagit i. Lärarna har 
blivit mer lyhörda och fokuserade på tecken på svårigheter och de jobbar mer medvetet nu. 
Rektorn anser att pedagoger på både förskola och grundskolans tidigare år är mycket 
angelägna om att upptäcka läs- och skrivsvårigheter tidigt. Men det samarbete som finns 
mellan förskola och grundskola måste bli bättre. Han säger att det redan är på gång som en 
följd nya valet av dokumentations arbete som de kommit överens om. ”Samarbetet och 
samverkan måste bli bättre för att säkerställa att överlämnandet blir bra, men också att det 
utvecklas en dialog mellan pedagogerna så att de ser på samma sak. Så man inte jämför 
äpplen med päron”. 

Tecken på läs- och skrivsvårigheter 

Skola A 
Det finns en del tecken som gör läraren uppmärksam när det gäller läs- och skrivsvårigheter, 
det kan vara allmän omognad och pojke född sent på året. Hon lyssnar även till barnets tal och 
ljud, om barnet använder ett omoget språk eller talar otydligt. Språket är även det som gör 
specialläraren uppmärksam. Hon tittar ofta efter språkstörningar redan i förskoleklassen och 
menar att försenad talutveckling ofta ligger till grund för svårigheter. Talutvecklingen måste 
arbetas med först och främst, annars blir det problem i framtiden. ”Ju tidigare desto bättre!” 
Hon anser att det bör finnas språkträning redan i förskolan eftersom många av de barnen som 
kommer till förskoleklassen inte kan prata rent, till exempel kan de inte formulera meningar 
och förvränger meningar.  

Skola B 
De tecken som gör läraren uppmärksam på att det kan föreligga svårigheter när det gäller läs- 
och skrivinlärningen är att eleven har problem med att lyssna efter ljud i ord, svårt att minnas 
och dessutom har svårigheter med att koppla ihop ljud med bokstäver. Läraren är den som i 
första hand uppmärksammar tecken på läs- och skrivsvårigheter. Tillsammans med 
specialläraren försöker de reda ut vari svårigheten ligger för att sedan kunna gå vidare.  
Specialläraren upptäcker även tecken i samband med skolstarten, då genomför hon testet 
Fonolek och kan med hjälp av den utläsa svårigheter elever har. 

Kartläggning av läs- och skrivsvårigheter 

Skola A 
För att så tidigt som möjligt kunna fånga upp eleverna, använder sig specialläraren av en 
läsmognadsdiagnos. Det är ett test som alla elever genomför på höstterminen i år ett.  Det är 
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inget standardiserat test och det är hon själv som har tagit initiativet till testet. Diagnosen 
innehåller bokstäver, enkla meningar och ord exempelvis mos och mor. Efter att ha gjort 
testet hamnar eleverna i någon av tre spalter: läskunniga, läsberedda eller ej läsberedda. De 
som är läskunniga brukar få frågan om de läser hemma och om de kommer ihåg hur de gör 
när de läser och så vidare. De barn som inte är läskunniga brukar få frågan om det är någon 
som läser för dem hemma. Om så inte är fallet, är det viktigt att läsa mycket för dessa barn. 
Resultaten lämnas därefter till klassläraren. Enligt specialläraren fungerar testet jättebra och 
vill inte använda sig av något annat.  
 
Läraren menar att de på den aktuella skolan använder sig av LUS för att fånga upp eleverna, 
detta sker en gång per termin. Med hjälp av detta kan hon visa föräldrarna LUS-schemat, hur 
deras barn ligger till och var de bör befinna sig i den åldern. Hon tycker själv att det fungerar 
bra. Enligt rektorn är användandet av LUS-schemat, förutom att följa kursplanen och 
liknande, ett av skolans övergripande mål. Inom LUS finns det sedan mål som de följer. När 
eleverna går ut år tre ska de ha uppnått punkt 15 på LUS-schemat och punkt 18a innan år 6. 
Rektorn påpekade att även skolans satsning när det gäller läs- och skrivutvecklingen, 
innefattar LUS. Tillsammans med kommunens bibliotek har de startat ett läsprojekt som följer 
LUS-punkterna. På skolan är böckerna indelade i olika nivåer och varje barn vet vilken nivå 
han eller hon befinner sig på. Det gör att det är lätt för eleven att själv välja en bok, som 
dessutom passar eleven och var denne befinner sig i läsutvecklingen. Biblioteket har också 
nivåanpassade böcker som gör att barnen kan låna böcker även på fritiden. 

Skola B 
De åtgärder som görs från specialläraren för att fånga upp eventuella elever i svårighet är att 
samtala med förskoleklassens lärare för att höra om de uppmärksammat något barn i behov av 
särskilt stöd. Då kan specialläraren planera in tid för eleven redan på hösten från första klass. 
Redan under skolstartsveckan får de som går i första klass göra en bokstavstest för att 
kartlägga elevens kunskaper gällande bokstäver. Det är ett test som läraren har valt att göra 
själv. Om eleven inte kan så många bokstäver från början så kan de få göra om testet efter 
någon vecka bara för att styrka sitt självförtroende. Specialläraren berättar också om ett test 
som är gemensamt för hela kommunen som heter Fonolek. Det testet handlar om fonologisk 
medvetenhet. Det är där specialläraren personligen har möjlighet att se om det finns några 
tecken på svårigheter.  

Dokumentation av läs- och skrivsvårigheter 

Skola A 
Direktiven från kommun A (bilaga 4) säger att alla elever ska ha en individuell 
utvecklingsplan för att kommunen ska kunna närma sig visionen. Rektorn på skolan menar att 
de har påbörjat utformningen av de individuella utvecklingsplanerna, men de har inte kommit 
igång riktigt än. Skolan befinner sig just nu på det stadiet att de håller på att lära sig, det finns 
en osäkerhet om hur de individuella utvecklingsplanerna ska se ut. Rektorn anser att det ska 
vara likvärdigt, alla lärare måste veta hur de ska gå till väga. Enligt honom är det viktiga 
kunskapssynen och att ha vettiga mål för att sedan kunna följa upp med utvecklingssamtal. 
Han tycker att de individuella utvecklingsplanerna är bra och kan hjälpa eleverna.  

Skola B 
Både läraren och specialläraren trycker på att det är viktigt med dokumentation. Den är viktig 
ur många aspekter. För att visa på hur utvecklingen går och för att dokumentera insatser och 
hjälp som eleven får. Men den har även en stor betydelse när det gäller överlämnandet vid 
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stadieövergångar. Rektorn tar även upp dokumentation i avseendet att ge föräldrar en bild av 
hur eleven ligger till i sin skolgång. 

Åtgärder vid läs- och skrivsvårigheter 

Skola A 
När specialläraren upptäcker att en elev har någon form av svårighet med läs- och 
skrivinlärningen, är hennes första åtgärd att kontrollera om eleven kan alla ljud. Hon 
kontrollerar om barnet kan koppla bokstäverna till rätt ljud och om eleven kan skriva rätt 
bokstav om han eller hon hör ett ljud. Hon tar reda på vilka bokstäver och ljud som barnet 
kan. Utifrån dessa arbetar hon vidare med ord och med tiden ökas svårighetsgraden. Det 
viktiga vid detta arbete är att det är strikt metodiskt och strukturerat. ”Man bygger ett hus efter 
ett metodiskt mönster.” 
 
Lärarens första åtgärd när hon upptäcker att en elev har någon form av svårighet med läs- och 
skrivinlärningen, är att i första hand samtala och diskutera med specialläraren eller en kollega 
och använda denne som bollplank. Hon brukar även ta upp det med föräldrarna på 
utvecklingssamtalen och samtidigt ökar hon frekvensen av lästräningen med den aktuella 
eleven. ”Läsutvecklingen är nyckeln till skolgången. Lusten att läsa ger lust att lära.” 
Läsningen finns i alla ämnen, samhällsorienterade ämnen, matematik och så vidare. Enligt 
läraren är det viktigt att ha tålamod när det gäller lästräningen och inte pressa eleven. Som 
lärare anser hon att det är viktigt att vara lyhörd för eleven och se till att denne inte tappar 
lusten.  
 
I den aktuella kommunen fungerar inte arbetet med talpedagogen eftersom hon bara kommer 
två gånger per termin. Enligt specialläraren ger detta inte något resultat eftersom det sker så 
sällan. Helst ska det finnas en träningsstund per dag, minst tre gånger per vecka, annars ger 
det ingen effekt och då är det bättre att låta bli. Detsamma gäller läsningen, har eleven svårt 
att läsa behöver denne mycket mer träning. ”Det går inte att satsa nog mycket!” 

Skola B 
Rektorn anser att det är viktigt att eleven får hjälp att hitta verktyg för att kompensera 
svårigheten. Det är först då som de utifrån sina egna förutsättningar kan ta till hjälpmedel för 
att utvecklas. Rektorn vill även betona möjligheten till bonusår. Hela skolan är mycket 
positivt inställda till det som de kallar för bonusår. Något som de erbjuder elever som verkar 
ha någon form av svårigheter och därför halkat efter i sin utveckling. Läraren uttrycker sig så 
här om bonusår. ”Vi är tydliga och erbjuder de elever som verkar vara sent mogna att få 
chansen till ett bonusår. De har ju ett helt liv framför sig och ett år kan vara så viktigt.” 
Läraren säger att om det är det som behövs för mognaden och för att intresset ska väckas, då 
är det ju bra att kunna erbjuda eleven detta. Så de ska slippa gå genom hela skolgången och 
känna att de inte riktigt fixar det, alltid ligga steget efter. Läraren betonar dock att det är 
viktigt att upplysa föräldrarna om att det inte finns någon garanti att allting kommer att lösa 
sig, men det är en chans för barnet till att komma på rätt köl. När läs- och skrivsvårigheterna 
är identifierade får eleven arbeta vidare med utvalda övningar för att träna och stärkas på de 
områden vari svårigheten ligger. Var eleven ska vara när den tränar detta är individuellt, men 
för den elev som är lättstörd och som behöver lugn och ro så är det bäst att få jobba ostört 
med odelad uppmärksamhet hos specialläraren. 
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Hemmets delaktighet 

Skola A 
Specialläraren anser att den berörda elevens vårdnadshavare är involverade i arbetet genom 
att de ofta får läsa för barnen. Ibland kan hon även visa dem hur de kan hjälpa barnet hemma. 
Läraren menar att vårdnadshavarna är involverade genom att de från början vet var barnet 
ligger i läsutvecklingen eftersom detta tas upp vid utvecklingssamtalen. Hon brukar fråga om 
de tycker att det är okej att hjälpa till hemma, exempelvis genom att läsa för barnet och sedan 
att barnet får läsa för föräldrarna. Läraren gör även en uppföljning och utvärdering av barnet 
vid utvecklingssamtalen. Då går hon igenom LUS och kontrollerar hur barnet låg till förra 
terminen. Vid utvecklingssamtalen brukar hon fråga vårdnadshavarna om barnet har något 
intresse för böcker, tidningar, filmer och så vidare. Speciallärarens uppföljning sker varje 
gång hon träffar den berörda eleven. Då kontrollerar hon hur utvecklingen har gått, 
exempelvis genom gå igenom hur många bokstäver han eller hon kan 

Skola B 
Läraren säger att föräldraengagemanget kan se mycket olika ut beroende på hur hemmet är. 
Ett tryggt hem med fungerande föräldrar där fungerar samarbetet för det mesta bra. Men är 
det ett hem där föräldrarna har det svårt av olika anledning kan det vara svårare att få med 
föräldrarna när en elev behöver stöttning. Läraren betonar också att det är viktigt att vara rak 
när svårigheter dyker upp och att direkt ta kontakt med föräldrarna så att insatser kan sättas in. 
”Så man inte väntar med det till sen och sen och sen och så helt plötsligt går de i sjuan.” 
Läraren är den som tar den först kontakten med hemmet om svårigheter uppstått, 
specialläraren finns däremot med när det blir dags att upprätta åtgärdsprogram. Specialläraren 
har även direkt föräldrakontakt i särskilda fall där hon är engagerad i elevens arbete. Även 
rektorn trycker på vikten av att informera vårdnadshavare om läget för deras barn. 

Diskussion 
Vi börjar med att diskutera undersökningens validitet och reliabilitet. Därefter diskuterar vi 
resultatet av undersökningen med utgångspunkt från syftet och våra frågeställningar. 
Avslutningsvis tar vi upp de erfarenheter undersökningen gett oss inför vårt framtida yrkesliv 
och vi ger även förslag på fortsatt forskning.  

Validitet och reliabilitet  
Med validitet menas att en undersökning verkligen har belyst och undersökt det som var tänkt 
att undersökas och inget annat.(Thurén, 1991) När det gäller validiteten i vårt arbete anser vi 
att vi har fått en bra beröringspunkt mellan det vi ville undersöka och det vi faktiskt 
undersökte. Enligt Patel och Davidson (2003) har vårt arbete då en god validitet. Frågorna till 
lärarna och speciallärarna var nästintill identiska och gav ett gott resultat i förhållande till vårt 
syfte. Det faktum att vår intervjuguide utformats med utgångspunkt i kommunernas direktiv 
för skolorna samt i tidigare forskning kan styrka validiteten i vår studie. Något som också 
styrker validiteten i vår studie är att informanter med olika perspektiv på ämnesområdet vid 
varje skola intervjuades. Detta ger en bredare, mer nyanserad och därmed mer valid bild av 
verkligheten. Avidentifieringen av informanterna kan vid intervjutillfällena ha gett högre grad 
av sanningsenliga svar. Informanternas deltagande i kontroll av de bearbetade intervjuerna 
minskar risken för feltolkningar. Generaliserbarheten av resultatet av vår studie kan betraktas 
som begränsad. Resultatet kan inte översättas som gällande andra situationer och på andra 
skolor då vår undersökning utgår från ett specifikt fall och individuella beskrivningar.    
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Reliabilitet kan, enligt Thurén (1991), beskrivas som tillförlitlighet, att mätningarna är gjorda 
på rätt sätt. Undersökningen ska därför kunna genomföras på samma sätt vid upprepade 
tillfällen och ge samma resultat. Eftersom vi i vår studie har intervjuat människor är det 
mycket svårt att uppfylla reliabilitet. En liknande undersökning vid andra skolor ger troligtvis 
inte exakt samma svar och formuleringar som våra informanter. Däremot kan utformningen 
av vårt metodkapitel samt intervjuguider bidra till att studien kan genomföras på samma sätt. 
 
Vi har använt oss av en strukturerad intervjuform och enligt Patel och Davidson (2003) gör 
det att undersökningens reliabilitet är relaterad till oss som intervjuare. Eftersom vi inte har så 
stor erfarenhet av att leda intervjuer menar Patel och Davidson att det kan uppstå bedömarfel 
när vi analyserar resultaten. Detta är en faktor som kan ge en negativ inverkan på 
reliabiliteten. Genom att använda bandspelare fick vi med hela intervjusamtalen och det 
gjorde att studiens trovärdighet ökade och att vi därmed fick en starkare reliabilitet. För att 
ytterligare stärka trovärdigheten på arbetet bemötte vi alla våra informanter lika. Rudberg 
(1993) anser att slumpen kan påverka resultat om forskaren har olika attityder mot 
informanterna. ”Ju mer diverse slumpfaktorer får spela in – desto lägre blir reliabiliteten och 
validiteten och desto mindre vågar man lita på att resultaten är tillförlitliga.” (Rudberg, 1993, 
s.66) 

Resultatdiskussion 

Skolans policy gällande läs- och skrivsvårigheter 
Myrberg (2001) menar att oberoende om barnet har läs- och skrivsvårigheter eller om det 
handlar om fysiska svårigheter visar forskning att det får negativa följder om inte problemet 
uppmärksammas tidigt och att rätt hjälp sätts in i tid. Enligt de båda skolornas rektorer är 
respektive skolas policy att jobba för att tidigt fånga upp elever med läs- och skrivsvårigheter 
och att tidiga insatser sätts in. Under intervjun med rektorn på skola A kunde inget konkret 
förfaringssätt presenteras för att uppfylla policyn. Han pekade istället på skolans resurser 
såsom Resursenheten, vuxna i skolan och specialläraren som handleder personalen på den 
aktuella skolan. Vi tror att det kan vara en fördel att ha tillgång till mycket resurser. Om 
personalen är uppmärksam på de tecken och signaler som finns när det gäller läs- och 
skrivsvårigheter tror vi, på grund av tillgången på resurser, att det finns en bra chans att 
problemet upptäcks tidigt. Flera ögon ser bättre än två. Enligt rektorn på skola B arbetar 
lärarna efter ett gemensamt material som har visat sig ge ett gott resultat genom att lärarna är 
mer uppmärksamma och fokuserade på tecken på svårigheter. Tillsammans jobbar de efter en 
gemensam linje och genom det tror vi att lärarna på skolan känner dels ett stöd av varandra i 
arbetet med läs- och skrivsvårigheter, men även att samarbetet förbättras. I förlängningen tror 
vi att det gör att alla lärare kan jobba medvetet i arbetet med läs- och skrivsvårigheter.  

Tecken som uppmärksammar läs- och skrivsvårigheter 
Enligt Taube (1997) är det alltid lättare att förhindra att en ond cirkel uppstår än att vända en 
redan ond cirkel till en god. För att undvika att eleverna hamnar i en ond cirkel och får en 
knäckt självkänsla och därmed riskerar att få en misslyckad läsinlärning, anser vi att det finns 
en del tecken som bör uppmärksammas redan i förskolan och förskoleklassen. Efter att ha 
uppmärksammat dessa signaler kan det göra att problemet upptäcks och barnet får hjälp innan 
han eller hon börjar grundskolan. På skola B samtalar specialläraren och pedagogen i 
förskoleklassen rörande eventuella uppvisade tecken på läs- och skrivsvårigheter bland barnen 
i förskoleklassen. Det här tycker vi är ett bra sätt att överbrygga överlämnandet mellan 
förskola och skola. Genom att specialläraren är involverad i pedagogens arbetet tror vi att 
pedagogen blir mer engagerad och uppmärksam på barnen och de tecken som kan signalera 
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läs- och skrivsvårigheter. Denna inblick i förskoleklassen ger även specialläraren en möjlighet 
att planera och förbereda tidiga insatser, om något barn skulle behöva det när han eller hon 
börjar skolan 
 
Specialläraren på skola A uppmärksammar ofta barnets talutveckling redan i förskoleklassen, 
detta är något som Frykholm (2004) stödjer. Vi anser, tillsammans med Myrberg (2004), att 
det är särskilt viktigt att uppmärksamma talet eftersom språket ligger till grund för allt fortsatt 
lärande. Även läraren på skola A uppmärksammar barnets tal för att upptäcka läs- och 
skrivsvårigheter. Elevens talutveckling tror vi ligger till stor grund för barnets vidare läs- och 
skrivutveckling. Om barnet inte kan formulera meningar eller använder ett omoget språk, 
uppstår det troligtvis svårigheter när han eller hon ska lära sig läsa och skriva. Talpedagogen 
kan vara till stor hjälp när barnet befinner sig i en sådan situation, men enligt specialläraren på 
skola A fungerar inte arbetet med kommunens talpedagog. Detta tror vi straffar barnen genom 
att de inte får den professionella hjälp de kan behöva för att kunna gå vidare i sin utveckling. 
Många skolor idag drar ner på resurser för att spara pengar, vilket gör att det finns en risk att 
barnen inte får tillräcklig hjälp för att komma tillrätta med sitt problem. Även om skolan har 
alternativa resurser såsom vuxna i skolan, har dem de rätta verktygen för att hjälpa eleverna? 
Vi anser, med stöd av Elbro (2004), att förutsättningen för att få en bra undervisning inte är 
lärarens inställning till läs- och skrivsvårigheter, utan hur stor kunskap han eller hon har inom 
detta område. 
 
Vi tror att många elever hade kunnat räddas undan ett bristande självförtroende och en känsla 
av att inte kunna, om de tecken som signalerar läs- och skrivsvårigheter hade 
uppmärksammats och tagits på allvar. I enlighet med Myrberg (2004) anser vi att det under de 
första skolåren finns tecken som lärare bör vara uppmärksam på. De tecken som läraren på 
skola A uppmärksammar är pojkar födda sent på året eller som inte är mogna att ta till sig 
bokstäverna, utan behöver istället utveckla sina motoriska färdigheter. Vi tror dock inte att 
denna omognad behöver vara ett orosmoment, till en början. Under våra verksamhetsförlagda 
utbildningar har vi träffat på många barn som kan upplevas som omogna, men som trots det 
har utvecklats positivt i sin läs- och skrivinlärningen. Däremot anser vi inte att omognaden 
bör viftas bort, utan som läraren bör det finnas en viss uppmärksamhet gentemot detta 
eftersom det i vissa fall kan ställa till med framtida problem, vare sig barnet har utvecklats i 
sin läs- och skrivinlärning eller inte. I överensstämmelse med Stadler (1998) anser vi att det 
kan finnas en stor skillnad mellan elevernas mognad och utveckling och det kan dessutom 
skilja nästan ett helt år mellan elever i samma klass. Därför är det inte så konstigt att eleverna 
befinner sig på så olika nivå i sin läs- och skrivinlärning. 
 
De tecken som läraren på skola B uppmärksammar är om en elev har svårt att lyssna efter ljud 
i ord och har svårigheter med att koppla ihop ljud och bokstäver. Vi tror inte att problemet 
behöver innebära att eleven har läs- och skrivsvårigheter, det kan lika gärna vara så att eleven 
ännu inte har motivation att ta till sig bokstäver. En annan faktor kan vara att eleven inte är 
mogen för mötet med bokstäverna. Däremot kan denna omognad och läs- och skrivsvårigheter 
likna varandra till en början, därför är det viktigt att som lärare inte klassificera en omognad 
som läs- och skrivsvårighet. Slutligen anser vi, med stöd av Myrberg (2004), att det är viktigt 
att läraren tar alla eventuella signaler på allvar så att problemet upptäcks och barnet får det 
stöd och den hjälp denne behöver.  

Kartläggning av läs- och skrivsvårigheter 
Specialläraren på skola A använder sig av en läsmognadsdiagnos redan i år 1 för att så tidigt 
som möjligt kunna fånga upp elever med läs- och skrivsvårigheter. Eftersom testet genomförs 
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på alla barn samt att det utförs så pass tidigt, konstaterar vi att det finns möjlighet för skolan 
att fånga upp eleverna redan i ett tidigt skede. Under intervjuerna på skola A visade det sig 
även att den aktuella skolan främst satsar på Läs Utvecklings Schemat (LUS). Genom att 
skolan använder sig av LUS en gång per termin, hävdar vi i enlighet med Allard et al. (2001), 
att detta arbetssätt kartlägger eleverna och det ger läraren en kontinuerlig bild av hur eleven 
utvecklas. Vi håller med Lundberg och Herrlin (2005) om att läraren med hjälp av 
kartläggning exempelvis kan se om någon av eleverna har stannat på en nivå under en längre 
tid eller om utvecklingen går långsammare än hos andra elever. 
 
Specialläraren på skola B använder sig inte enbart av ett test för att fånga upp eleverna, utan 
flera olika. Genom att använda sig av flera tester anser vi att skolan har en större möjlighet att 
tidigt fånga upp de elever som behöver stöd och hjälp i sin läs- och skrivutveckling. Skolan 
dokumenterar dessutom elevernas utveckling kontinuerligt med hjälp av materialet Språket 
lyfter. Vid användandet av enbart ett test för att fånga upp eleverna, finns det en möjlighet att 
en del elever smyger förbi utan att upptäckas. Vi tycker att skola B arbetar medvetet för att 
fånga upp eleverna redan på ett tidigt stadium. Kartläggningen bör dessutom följa eleven 
under hela dennes skolgång och i överensstämmelse med Lundberg och Herrlin (2005) anser 
vi att kartläggningen ger läraren ett underlag till att planera pedagogiska insatser och åtgärder. 
Däremot tycker vi inte att kartläggningen enbart är ett stöd för läraren. Med stöd av Lundberg 
och Herrlin (2005) menar vi att kartläggningen kan användas i samtalen med eleverna. 
Dessutom kan eleverna med hjälp av någon form av kartläggning själv se hur han eller hon 
utvecklas. I enlighet med Lundberg och Herrlin (2005) använder sig läraren på skola A av 
kartläggningen av elevens läs- och skrivutveckling, som underlag vid utvecklingssamtalen. 
Detta tror vi ger vårdnadshavarna en inblick i skolans arbete med barnen, de får även se hur 
barnet har utvecklats samt att de känner sig delaktiga i barnets utveckling.  
 
Vi anser att de individuella utvecklingsplanerna kan vara ett stort stöd för elever med läs- och 
skrivsvårigheter. I de individuella utvecklingsplanerna fokuseras möjligheterna istället för 
problemet, detta tror vi stärker barnets självkänsla. Enligt Skolverket (2005) ska den 
individuella utvecklingsplanen innehålla information om elevens kunskapsutveckling, samt ge 
förslag på åtgärder och insatser som behövs för att eleven ska utvecklas och nå målen. Det 
faktum att alla elever i skolan ska ha en egen individuell utvecklingsplan kan göra att elever i 
olika svårigheter inte känner sig utpekade, vilket kan uppstå med exempelvis 
åtgärdsprogrammen. I kommun A finns direktiv till alla skolor i kommunen om att varje elev 
ska ha en individuell utvecklingsplan, detta för att kunna närma sig den gemensamma 
visionen. Rektorn på skola A framhöll att arbetet med de individuella utvecklingsplanerna inte 
hade startats än. Vi håller med rektorn om att det är viktigt att det bör finnas ett samspel på 
skolan och att lärarna är insatta i hur arbetet ska gå till. Däremot anser vi att arbetet bör starta 
fortast möjligt för att ge eleverna den möjlighet till utveckling som vi tror att de individuella 
utvecklingsplanerna kan ge. När vi analyserade kommun A:s direktiv till skolorna kunde vi 
inte se något som rörde språkutvecklingen. Den närmaste riktlinjen för språkutveckling var de 
individuella utvecklingsplanerna. På grund av avsaknad av direktiv, påstår vi att det ger 
skolan sämre förutsättningar för rektorns övergripande arbete. 
 
Kommun B har många fastställda direktiv till sina skolor. Under intervjun var rektorn väl 
medveten och insatt i dessa. Rektorn har, enligt Lpo94, ansvaret för skolans resultat och även 
ett särskilt ansvar att utforma undervisningen och elevvårdsverksamheten så att eleverna får 
det särskilda stöd och den hjälp de behöver. Genom att kommunen har klara riktlinjer till 
skolorna och rektorn får en tydlig styrning om vad som ska prioriteras när det gäller elever 
med läs- och skrivsvårigheter, anser vi att rektorn ges bra förutsättningar för att uppfylla 
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läroplanens direktiv. Kommunens riktlinjer kan även underlätta rektorns arbete som i 
förlängningen gör att eleverna får bra förutsättningar att utvecklas i sin läs- och 
skrivinlärning.  

Styrdokumenten 
Enligt Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
(Lpo94), utgiven av Utbildningsdepartementet (1998), ska läraren anpassa undervisning efter 
varje individs erfarenheter, förutsättningar och tänkande. I de fall där läraren på skola B 
uppmärksammat läs- och skrivsvårigheter anpassas uppgifterna utifrån den nivå eleven 
befinner sig i. Eleven får även hjälp av specialläraren inom det område han eller hon anses 
behöva. Vi anser att genom att anpassa uppgifterna kan en del elever med läs- och 
skrivsvårigheter bli hjälpta så att de klarar skoldagen, medan andra elever kan behöva få all 
undervisning anpassad efter sin nivå. Detta beror helt på elevens förutsättningar och behov. 
Även Imsen (2000) säger att läs- och skrivsvårigheter förekommer bland elever i varierande 
intensitet, allt från de som har stora problem och är starkt hämmade till de som har knappt 
märkbara problem. Undersökningen har gjort oss uppmärksam på speciallärarens kompetens 
och vi har förstått att denne är en viktig resurs som har specifika kunskaper om läs- och 
skrivsvårigheter och som kan underlätta och hjälpa eleven. Specialläraren kan även konsultera 
och handleda läraren i arbetet med eleverna. Under intervjun med läraren på skola A kom det 
fram att hon ofta rådfrågar specialläraren, men det framkom inget som tyder på att 
undervisningen anpassas efter elevens behov, frekvensen av lästräningen ökas istället. Läraren 
rådfrågar däremot specialläraren som kan ge läraren tips och idéer på hur hon kan arbeta 
vidare med eleven. Slutligen vill vi tillägga att en elev med läs- och skrivsvårigheter bör få 
undervisningen anpassad för att nå de mål som är uppsatta.  

Hemmets delaktighet 
Läraren på skola B lyfter under intervjun fram att samarbetet mellan hem och skola kan se 
väldigt olika ut, beroende på hemmet. Barnen kan bland annat komma från olika sorters 
missbrukarfamiljer och enligt Myrberg (2004) kan föräldrar till barn med läs- och 
skrivsvårigheter även själva ha haft samma problem. För att undvika att vårdnadshavarnas 
eventuella negativa minnen förs över på eleven, bedömer vi det vara viktigt att som lärare 
förhindra detta. Genom att aktivt närma sig vårdnadshavarna och få dem engagerade och 
involverade i barnens skolarbete tror vi att det negativa mönstret i vissa fall kan brytas. Att få 
vårdnadshavarna som en medverkande del av barnets skolgång, anser specialläraren på skola 
A med stöd av Myrberg (2004), kan ske genom att ge dem kunskap och konkreta tips om hur 
de kan hjälpa sina barn med läs- och skrivinlärningen. Specialläraren på skola A brukar i vissa 
fall visa föräldrarna hur de ska gå till väga för att hjälpa barnet hemma. Genom att på ett 
konkret sätt visa vårdnadshavarna olika förfaringssätt, tror vi att det ger dem ett 
självförtroende och en trygghet i att de hjälper barnet på rätt sätt.  
 
Läraren på skola A brukar fråga vårdnadshavarna om de är villiga att hjälpa till hemma 
genom att läsa för barnet och att de låter barnet läsa för dem. Att som vårdnadshavare ”bara” 
läsa för barnet kan till synes vara en liten delaktighet i barnets skolgång, men vi anser att det i 
många fall kan hjälpa barnet. Dels kan barnet få en känsla av tillhörighet till skolan, detta 
stöds även av Sandström-Kjellin 2004, och dels kan dessa små lässtunder på hemmaplan 
hjälpa eleven framåt i sin läs- och skrivutveckling. Specialläraren på skola B lyfter fram att 
det är klassläraren i första hand som har kontakt med hemmet. Detta håller vi med om, men i 
de fall där barnet har någon form av läs- och skrivsvårighet tycker vi att specialläraren bör 
finnas med som stöd för både klassläraren och barnet, men även vårdnadshavarna. Den 
kunskap specialläraren har när det gäller elever i behov av särskilt stöd är oumbärlig och bör 
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tas tillvara på för att kunna hjälpa eleven på bästa sätt. Specialläraren framhåller däremot att 
hon finns med under mötena med vårdnadshavare, i de fall hon är engagerad i elevens 
svårigheter. 

Erfarenheter inför framtiden 
Arbetet med denna forskningsrapport har gett oss många nya erfarenheter och kunskaper inför 
framtiden. Vi har fått en större insikt i arbetet med kartläggning av elever. Genom 
kartläggning kan vi som lärare få en bra bild av hur eleverna utvecklas och var de eventuella 
insatserna ska sättas in. Vikten av att tidigt fånga upp elever med läs- och skrivsvårigheter för 
att undvika uppkomsten av onda cirklar och bristande självkänsla hos eleven, är något som vi 
kommer att ta med oss ut i vårt yrkesverksamma liv. 

Fortsatt forskning 
Förslag till fortsatt forskning inom ämnet kan vara att forska kring skolans uppföljning av 
elever med läs- och skrivsvårigheter. Hur jobbar de vidare med en elev som har konstaterade 
läs- och skrivsvårigheter? Får eleven den hjälp han eller hon har rätt till? Vidare kan forskning 
som rör förskolans roll vara intressant. Arbetar förskolan förebyggande när det gäller läs- och 
skrivsvårigheter? På vilket sätt? Slutligen skulle det vara intressant att forska om var skolans 
rutiner brister när en del elever kan slinka igenom systemet och hela skolgången, utan att 
deras läs- och skrivsvårigheter upptäcks. 
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Läsutvecklingsschemat © Allard, Askeljung, Rudqvist, Sundblad 
 
Fas 1 UTFORSKANDE 
Barnet håller successivt på att tillägna sig läsförmågan i texter med få ord på varje sida, oftast 
med innehållsbärande bilder. I sökandet efter innehållet, budskapet kräver den förståelsebaserade 
avläsningen stor energi och uppmärksamhet. Från och med punkt 11 har barnet tillägnat sig 
fungerande lässtrategier och befäster nu sin läsförmåga med omfångsrikare texter med 
färrebilder. Successivt minskar fokus på avläsningen. 
 
1. ”Läser” (hittar) och skriver (avbildar) sitt namn. 
2. Känner till läsriktningen. 
3. Visar att de upptäckt att det skrivna ‘går att säga’. 
4. Läser bekanta ord i texter med hjälp av ordbilden. 
5. Listar ut nya ord med hjälp av de ord barnet har mött tidigare. 
6. Tar hjälp av bokstäverna (t ex första bokstaven) för att avläsa ord i texten. 
 Korrigerar sig själv ibland. 
7. Tar vid behov effektiv hjälp av bokstäverna i sin läsning. Självkorrigering vanlig. 
8. Kan ersätta en tala-lyssna-situation med en skriva-läsa. 
9. Tar effektivt hjälp av ljuden för att läsa ut längre, obekanta ord. 
10. Använder och växlar mellan ändamålsenliga strategier* för alltmer funktionell läsning av 
enkla texter. *(Exempel på strategier: ordbilden (p 4), listar ut nya ord med hjälp av de ord man 
redan förstår (p 5), tar hjälp av bokstäverna (p 6), tar hjälp av ljuden (p 9). 
11. Läser stapplande mer text och tar sig fram till innehållet, eftersom barnet vill förstå texten. 
12. Läser minst 3-4 ord i följd i böcker (texter), inom deras erfarenhetsvärld,  
 
Fas 2 EXPANDERANDE 
Barnet har nu en grund av fungerande lässtrategier och vidgar sin läsning till böcker med allt 
större omfång, från enklare kapitelböcker till tjockare volymer, där endast texten för berättelsen 
framåt. Vid tre tillfällen under denna fas uppträder, efter uppnådd kvalitet i den löpande 
läsningen, nya läsfunktioner, nämligen att söka, att utföra och att efter fördjupad läsning av en 
text överblicka. 

 
13. Läser nästan flytande, fastnar bara ibland. 
14. Sökläser, dvs hittar snabbt enstaka uppgifter i löpande text. 
© Allard, Askeljung, Rudqvist, Sundblad 
15. Läser flytande och obehindrat, t ex kapitelböcker, med god förståelse. 
Föredrar att läsa tyst. 
16. Läser och förstår en instruktion eller arbetsbeskrivning i flera led, t ex 
ett recept, och visar förståelse genom handling. 
17. Förstår innehållet i utländska filmer och naturprogram med hjälp av 
textremsan



Bilaga 1(2) 

 

18. Läser mycket, frivilligt och gärna – slukläser 
18 a Läser med behållning bokserier och liknande utan bärande bilder, där handlingen 
okomplicerat förs framåt, dvs klassiskt bokslukande 
18 b Läser med lätthet böcker, företrädesvis ungdomslitteratur, med personteckningar, 
miljöbeskrivningar och inre monologer; söker mer än bara handlingen. 
18 c Vidgar sitt läsande till olika genrer inom vuxenlitteraturen, läser ibland flera böcker 
parallellt; läser och finner djupare dimensioner. 
19. Fördjupande och överblickande, dvs kan efter att ha fördjupat sig i en omfångsrik text, vid 
ett senare tillfälle snabbt få tag på nycklarna till textens innehåll och struktur. 
 
Fas 3 LITTERAT LÄSANDE 
Med litterat läsande avses ett läsande som förutsätter abstrakt och hypotetiskt tänkande. Det 
innebär att läsaren kan förstå principer som inte motsvaras av en ordagrann formulering i 
texten och även förstå hypotetiska resonemang, dvs kunna dra slutsatser om företeelser 
utanför den egna konkreta erfarenhetssfären. Det litterata läsandet öppnar för att självständigt 
tränga in i och igenom sakprosa och skönlitterära texter inom olika genrer och successivt 
förstå innebörden i metaforer, och nya dimensioner på olika nivåer. 

 
L. Litterat läsande 
På förekommen anledning vill vi påpeka att denna översikt över punkterna inte ensamt duger 
som underlag för att LUS-placera elever. För att nå en rimlig nivå av 
bedömaröverensstämmelse krävs tillgång till ”Nya Lusboken” och ”Komplement till Nya 
Lusboken” och att man på skolan talat sig samman kring kriterierna. Som stöd i arbetet med 
att bygga upp en rimlig nivå av bedömaröverensstämmelse finns även två videofilmer och en 
CD-rom skiva (se www.lus.nu). Denna översikt, protokoll, Excel-mallar för att göra diagram 
och annan information finns på www.bibo.se. 
 
 

http://www.lus.nu
http://www.bibo.se
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Intervjuguide till lärare/speciallärare 
 
• Hur länge har du jobbat som lärare/speciallärare? 
 
• Hur länge har du jobbat på den här skolan? 

 
• Har skolan några speciella övergripande mål för elevernas språkutveckling? 

 
• Vilka tecken gör dig uppmärksam när det gäller läs- och skrivsvårigheter? 

 
• När du märker att en elev har någon form av svårighet med läs- och 

skrivinlärningen, vilken är din första åtgärd?  
 

• Hur går du vidare? 
 

• Hur gör du för att fånga upp elever med läs- och skrivsvårigheter?  
 

• När, i vilken ålder? 
 

• Gör du någon form av test för att fånga upp eleverna? I så fall när? 
 

• Tar du själv initiativ till testet eller har skolan uppsatta rutiner när det gäller att 
fånga upp elever med läs- och skrivsvårigheter? 

 
• Använder du dig av ett standardiserat test, läromedelstest eller liknande?   

 
• Tycker du att det fungerar bra eller skulle du vilja använda dig av nåt annat för 

att fånga upp eleverna? 
 

• Läraren: Känner du att du har stöd av specialläraren? 
 

• Specialläraren: Känner du att det finns ett samarbete med berörda lärare? 
 

• Känner du att du har stöd från rektorn i arbetet med läs- och skrivsvårigheter? 
 

• Är den berörda elevens vårdnadshavare involverade i arbetet? På vilket sätt? 
 

• Gör du någon uppföljning/utvärdering av eleven? Hur går du i så fall till väga? 
 
• Finns det något du vill tillägga? 
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Intervjuguide till rektorerna 
 
 Rektorn i kommun A 
 

• Hur länge har du jobbat som rektor? 
 
• Hur länge har du jobbat på den här skolan? 
 
• Vilken policy har skolan när det gäller elever med läs- och skrivsvårigheter? 
 
• Har skolan några speciella övergripande mål för elevernas språkutveckling? 
 
• Har skolan någon särskild satsning när det gäller läs- och skrivutveckling? 
 
• Ett av Barn- och grundskolans åtgärder för att närma sig visionen, är att varje 

barn/elev ska ha en skriftlig individuell utvecklingsplan. Hur ser du som rektor 
på detta?  

 
• Använder ni er av IUP på den här skolan? Hur går ni tillväga? 
 
• Anser du att det är viktigt med IUP? Varför? Varför inte? 
 
• Finns det något du vill tillägga? 

 
 Rektorn i kommun B 
 

• Hur länge har du jobbat som rektor? 
 
• Hur länge har du jobbat på den här skolan? 
 
• Är du rektor för bara den här skolan? 
 
• Har skolan några övergripande mål när det gäller elevernas språkutveckling? 
 
• Vilken policy har skolan när det gäller elever med läs- och skrivsvårigheter? 
 
• Har skolan någon särskild satsning när det gäller språkutveckling? 
 
• Bun skriver om att utarbeta riktlinjer, diagnostiska prov år 2 nationella prov år 

5 och år 9 för att tydligare kunna följa elevernas kunskapsutveckling. Har det 
utarbetats några riktlinjer? 

 
• De diagnostiska och nationella proven är de obligatoriska eller har ni valt att 

göra dem för att ni tycker det är bra? 
 
• Vad/Hur gör ni med resultaten? Är det bara läraren som använder sig av dem? 
 
• Är det något du vill tillägga?  
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Mål och vision för Barn- och Grundskolan för kommun A 
 
Mål 

• Föräldrar och barn ska ha insyn och inflytande på verksamheten  
• Barnomsorg och skola ska kännetecknas av - en arbetsmiljö med trygghet, trivsel, ordning 

och reda  hög kvalitet på undervisningen och inlärningen med höga förväntningar på 
eleverna  

• Barnomsorg och skola ska finnas inom närområdet.  
• Ansvar och befogenheter ska vara nära verksamheten. Berörda ska vara delaktiga i fattade 

beslut.  
• Nämnden ska främja alternativa driftsformer för barnomsorg och skola.  
• Största möjliga andel av de totala resurserna ska fördelas direkt till rektorsområdena.  

Visionen är att 

• utveckla lärandet i ett 1-16 års perspektiv, genom professionellt ledarskap, enighet kring 
skolans uppdrag och samstämmighet kring värderingar  

• ge barnen/eleverna en miljö med många vuxenkontakter med olika yrkeserfarenhet  
• ge elever och föräldrar ett reellt inflytande på elevernas vardag  
• arbeta medvetet med miljön i ett lokalt och globalt perspektiv  
• ha en personal som känner sig betydelsefull med goda förutsättningar för sitt arbete  

Vi vill särskilt lyfta fram följande åtgärder för att närma oss visionen 

• varje barn/elev ska ha en skriftlig individuell utvecklingsplan  
• resurser ska under år 2001 och 2002 riktas mot arbetet med språkutveckling och 

läsinlärning från 0-16 år  
• barn och elever ska stimuleras att röra på sig och ges möjligheter att arbeta med alla sina 

sinnen  
• tid ska skapas för reflektion och eftertanke  
• förskola ska värna om vårt kulturarv och vår dialekt  
• nätverk ska byggas mellan förskolor och skolor för att öka personalens kunskaper och 

kompetens om övergångar och bedömningar av resultat  
• elevhälsans personalgrupper ska komplettera lärarnas pedagogiska kompetens och bidra 

till att de nödvändiga samtalen, diskussionerna och mötena blir bredare och mer 
reflekterande  

• individuella utvecklingsplaner ska under år 2001 och 2002 upprättas för personalen. 
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Utdrag av riktliner från Barn och Utbildningsnämnden i kommun B 
 
Tidiga insatser för barn och elever i svårigheter 
Samverkan mellan förskola och skola behöver utvecklas för att öka medvetenheten och 
samsynen kring hur elever lär sig. 
Pågående utvecklingsprojekt inom matematik och språkutveckling visar att det finns behov 
av fortsatt arbete inom detta område. 
Mål 
Genom ökad samverkan mellan förskola och skola och med fokus på språk, 
kommunikations- utveckling och social kompetens ge varje elev möjlighet att nå målen i 
grundskolan. 
Åtgärder 
Utveckla samverkan mellan förskola och skola så att förskolans kunskaper och erfarenheter 
om den enskilde eleven tas till vara under barnskoletiden. 
Ytterligare satsning på språkutveckling och matematik i förskola och skola enligt tidigare 
upprättade mål. 
Sträva efter mindre undervisningsgrupper för ökad trygghet och bättre lärande möjligheter. 
Dokumentation som följer med barnen från förskolan. 
Grundskolan 
Planeringen av grundskolan vad gäller lokaler samt klass- och skolstruktur har under 
de senaste åren präglats av kortsiktiga lösningar med ständiga förändringar. 
Begränsade resurser kombinerat med ökade elevtal har bidragit till svårigheten. 
Framtiden innebär successivt minskade elevtal vilket till en början märks tydligast i de 
lägre skolåren. 
En långsiktig plan tas fram för att på kortare sikt anpassa organisation och lokal-utbud 
till de lägre elevtalen och på längre sikt för att klara kommande uppgångar i elevtalen. 
Mål 
Åstadkomma en planering som på några års sikt anpassar organisationen och 
lokalutbudet till de sjunkande elevtalen och på längre sikt visar hur skolverksamhet kan 
samlas inom skolorna och även klarar ökade elevtal. 
Att behålla förskola och skolverksamhet för de lägre årskurserna i byarna. 
Öka barn- och utbildningsnämndens möjligheter att följa utvecklingen av måluppfyllelse 
och resultat. 
Åtgärder 
Utforma elevernas skolmiljö så att den stimulerar till lek- och fysiska aktiviteter. 
Utarbeta plan för utökad samverkan som underlättar övergången för elever från år 6 till 
år 7. 
Tillskapa ändamålsenliga arbetsplatser för lärare för bättre arbetsmiljö och ökad 
arbetstrivsel. 
Förankra och tillämpa barn- och utbildningsnämndens plan för kommunens skolstruktur 
under de närmaste åren framåt. 
Utarbeta riktlinjer avseende diagnostiska prov år 2 och nationella prov år 5 och år 9 för 
att tydligare kunna följa elevernas kunskapsutveckling. 




