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Sammanfattning 
 
Inledning 
Läs och skrivsvårigheter är vanligt förekommande då var femte elev upplever någon svårighet 
i den tidiga läs- och skrivinlärningen. Samhället har höga krav på individers skriftspråkliga 
kompetens och varje elev behöver därför få möjlighet att utveckla en god läs- och 
skrivförmåga i grundskolans tidiga år. Genom att ta del av hur lärare väljer att undervisa och 
få kunskap om deras upplevda möjligheter och eventuella dilemman i sina pedagogiska val 
ökar förståelsen för lärares val i samband med den tidiga läs- och skrivinlärningen för att 
undvika att elever i riskzonen hamnar i läs- och skrivsvårigheter.   
 
Syfte 
Syftet med studien är att undersöka några lärares pedagogiska val i den första läs- och 
skrivinlärningen för elever i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. 
 
Metod 
Jag har använt mig av en kvalitativ metod och verktyget intervju. Tre lärare intervjuades på 
två olika skolor i Västsverige. Materialet analyserades genom innehållsanalys. 
 
Resultat 
Lärarna i studien grundar sina pedagogiska val på tidigare praktiska erfarenheter, den 
kompetensutveckling deras arbetsplats tillhandahållit för dem samt utifrån sina elevers 
individuella situation. Lärarna i studien lyfter betydelsen av att vara medveten om att det inte 
finns någon läsinlärningsmetod som passar för alla, då alla elever är olika och således lär på 
olika sätt. Lärarna i studien menar att för elever i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter är det 
gynnsamt att välja en strukturerad läsinlärning med den syntetiska ljudningsmetoden. Lärarna 
menar att det finns olika anledningar till att elever befinner sig i riskzonen och en av 
anledningarna kan bero på bristande fonologisk medvetenhet och eleven kan då utveckla sin 
fonologiska medvetenhet genom att lärarna väljer olika språkövningar i sin undervisning. 
Lärarna beskriver att elever som läser hackig och långsamt gynnas av att läraren väljer att låta 
eleverna läsa ofta och öva på sin läsning, gärna en kvart om dagen. Lärarna är begränsade i att 
stötta elever i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter och hinder i undervisningen är gruppens 
storlek och att tiden inte räcker till när man är ensam lärare i klassrummet. 
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Inledning  
Under min utbildning har jag mött elever som haft svårigheter med att knäcka läskoden och 
att lära sig läsa. Faktum är att i Sverige får var femte elev någon svårighet vid den tidiga läs- 
och skrivinlärningen och det visar att risken för att elever ska hamna i läs- och 
skrivsvårigheter är stor (Svenska Dyslexiföreningen 2014). Det är allmänt känt att barn 
kommer till skolan med olika erfarenheter och förutsättningar, detta gäller både läsaktiviteter 
som barnen delat med sina vårdnadshavare och även läsaktiviteter i förskolan. Barns läsvanor 
och den miljö de mött innan de börjar skolan har betydelse för deras läsförmåga (Skolverket 
2012, s. 49). Skolans roll blir då att kompensera för dessa elevers språkliga brister (Jacobson 
2006, s. 2) eftersom skolans uppgift är att ge alla barn lika chans till att utveckla sin 
läsförmåga (Skolverket 2012, s. 58).  
 
Läsförmåga definieras av Taube (2009, s. 65) som den förmåga en individ har för att kunna 
läsa och förstå en text samt att kunna skriva och göra sig förstådd. Läsförmågan kan ses som 
ett redskap som används av oss människor för att vi ska kunna skaffa oss ny kunskap och 
utveckla vårt språk. 
 
Det är en grundförutsättning för alla i samhället att kunna läsa och skriva för att kunna 
kommunicera med andra (Heimann & Gustafsson 2009, s. 193). Detta betyder att varje elev 
behöver få möjlighet att utveckla en god läs- och skrivförmåga i grundskolans tidiga år. 
Lundberg och Strid (2009, s. 6) betonar vikten av tidiga insatser för att förebygga en olycklig 
utveckling för elever i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter och för att de inte ska få 
bestående läs-och skrivsvårigheter i sin fortsatta skolgång. I denna studie vill jag därför 
undersöka några lärares pedagogiska val i den första läs- och skrivinlärningen för elever i 
riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. Genom att ta del av hur lärare väljer att undervisa kan 
den här studien bidra med förståelse för möjligheter och eventuella dilemman som lärare 
upplever i sitt arbete med den tidiga läs- och skrivinlärningen för att undvika att elever i 
riskzonen hamnar i läs- och skrivsvårigheter, samt på vilka grunder lärarna gör sina 
pedagogiska val.  
 
I min studie har jag valt att göra en avgränsning av vad jag avser att undersöka då läs- och 
skrivsvårigheter kan beröra många områden. Det finns flertalet studier som undersöker elever 
i läs- och skrivsvårigheter men inte många som berör elever i riskzonen för läs- och 
skrivsvårigheter och vad läraren i klassrummet gör för pedagogiska val i samband med detta. 
Därför ligger fokus i denna studie på vad just läraren i klassrummet gör för att stötta och möta 
elever i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. I denna studie kommer inte specialpedagogens 
roll att undersökas och därför kommer inte området specialpedagogik att beröras närmre.  
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Syfte  
Syftet med studien är att undersöka några lärares pedagogiska val i den första läs- och 
skrivinlärningen för elever i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. 

Frågeställningar: 
Vilka pedagogiska val gör lärare för att upptäcka elever som befinner sig i riskzonen? 
 
Vilka metoder och arbetssätt beskriver lärarna att de använder? 
 
Vad påverkar elevers läs- och skrivutveckling enligt lärarna och vilka pedagogiska val leder 
det till? 

Bakgrund 
Bakgrundsavsnittet handlar om de val som lärare kan stå inför när de ska lära elever i 
riskzonen för läs- och skrivsvårigheter att läsa. Här beskrivs språklig medvetenhet, språklekar 
samt läsprocessen och olika syn på läsning som lärare enligt forskning kan ha. Läs- och 
skrivundervisningsmetoder som lärare kan välja mellan i sin undervisning redogörs för och 
vad som är utmärkande för läs- och skrivsvårigheter förklaras. Dessutom lyfts resultat från 
tidigare studier om hur lärare väljer att arbeta för att upptäcka och kartlägga elever i riskzonen 
för läs- och skrivsvårigheter.  

Språklig medvetenhet  
I det här avsnittet redogörs för språklig metevetenhet, fonologisk medvetenhet samt fonemisk 
medvetenhet vilka är väsentliga delar för att ett barn ska utveckla sin läsförmåga. Den 
språkliga medvetenheten är överordnad och den fonologiska medvetenheten är en del av den, 
medan den fonemiska medvetenheten är en del av den fonologiska medvetenheten. Andra 
faktorer som lyfts och är viktiga för läsförmågan är: bokstavskunskap, ordförråd och 
korttidsminne. 

Enligt Fridolfsson (2008, ss. 27-28) innebär språklig medvetenhet att barnet uppmärksammar 
hur språket är uppbyggt, det vill säga barnet kan växla mellan språkets funktionella och 
innehållsliga sida till dess formsida. Att vara språkligt medveten underlättar den första läs- 
och skrivinlärningen. Lundberg och Strid (2009, s. 1) genomförde en studie om barns 
utveckling av fonologisk medvetenhet där de först gjorde en kartläggning i början när barnen 
gick i förskoleklass och sedan i slutet av förskoleklassen. Resultatet visar att språklig 
medvetenhet kan tränas och utvecklas genom systematiska språkliga övningar och lekar som 
lärare kan välja att använda i undervisningen. I studien framträdde en stor skillnad mellan de 
barn som fått dagliga övningar och lekar och de som bara fick öva någon gång i veckan. 
Barnen som fått träna sin språkliga medvetenhet varje dag visade en bättre utveckling 
(Lundberg & Strid 2009, s. 6). Lundberg, Frost och Petersen (1988 se Lundberg & Strid 2009, 
s. 1) genomförde en studie kring fonologisk medvetenhet där resultatet visade att dagliga 
språkliga övningar också hade positiv inverkan på läs- och skrivinlärningen.  

Fridolfsson (2008, s. 28), Lundberg och Strid (2009, s. 1) Zipke, Ehri och Smith Cairns (2009, 
s. 300) samt Niemi et al (2011, s. 460) anser samtliga att den grundläggande färdigheten för 
att ett barn ska lyckas med läsinlärningen och läsningen är att barnet har en fonologisk 
medvetenhet. Landerl och Moll (2011, s. 3) menar att forskarna är väldigt samstämmiga i 
detta. Utifrån sin forskning menar Schneider, Roth, och Ennemoser (2000, s. 284) att 
fonologisk medvetenhet handlar om att reflektera kring ljudstrukturerna i det talade språket. 
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Fridolfsson (2008, s. 28) beskriver i sin tur att fonologisk medvetenhet handlar om att barnet 
kan urskilja enskilda fonem (bokstavsljud) i språket. För att klara av att läsa behöver barnet 
koppla samman varje enskilt fonem med ett grafem (bokstav) (Fridolfsson 2008, s. 22). 
Fridolfsson (2008, s. 28) samt Schneider, Roth, och Ennemoser (2000, s. 284) menar att barn 
som saknar fonologisk medvetenhet får problem med sin läsning och skrivning och riskerar 
som följd att bli svaga läsare. Detta då barn som har brister i den fonologiska medvetenheten 
har svår att se ett samband mellan bokstaven och bokstavsljudet (Landerl & Moll 2011, s. 3). 
Schneider, Roth och Ennemoser (2000, s. 284) hävdar att det finns bevis för att barn som har 
höga nivåer av fonologisk medvetenhet blir goda läsare, dock hänvisar de inte till någon 
tidigare forskning.  Den fonologiska medvetenheten är en del av den språkliga 
medvetenheten. Än mer specifik än den fonologiska medvetenheten är den fonemiska 
medvetenheten. Detta innebär att barnet kan urskilja de minsta betydelsebärande enheterna, 
fonemen. Barnet kan då rikta sin uppmärksamhet mot dessa och höra skillnaderna på fonemen 
(Lundberg 2007, s. 9).  

Fonologisk medvetenhet är dock inte det enda som krävs för att en elev ska lyckas i sin läs- 
och skrivutveckling. Fridolfsson (2008, s. 24) menar att det är viktigt att se en elevs ordförråd 
som en indikator på hur väl eleven kommer att klara den första läs- och skrivinlärningen. 
Detta då elevens ordförråd har betydelse för läsförståelsen.  

Fridolfsson (2008, s. 24) och Myrberg (2003, s. 39) i enlighet med Lundberg och Strid (2009, 
s. 2) anser samtliga att bokstavskunskap är viktig för läsförmågan. Myrberg (2003, s. 39) 
poängterar vikten av att allt fokus inte bara hamnar på fonologin i läsinlärningsstarten i 
förskoleklassen utan eleverna måste också få uppmuntran att öva sig på att skriva bokstäver 
och ord.  

Fridolfsson (2008, s. 19) i enlighet med Landerl och Moll (2011, s. 3) lyfter även ut 
korttidsminnet och barnets förmåga att snabbt benämna vanliga föremål som denne känner till 
som exempelvis, siffror och färger, som viktiga faktorer för läs- och skrivutvecklingen. Detta 
styrks även av Fuchs et al (2012, s. 2) som menar att svårigheter eller avsaknad av de 
förmågor som kan förutspå om en elev kommer att hamna i läs- och skrivsvårigheter är 
fonologisk medvetenhet, korttidsminne samt snabb automatiserad hämtning av ord som 
eleven känner till och minns. 

Val av språklekar 
Här redogörs för forskning om språklekar som lärare kan välja att använda sig av i den första 
läs- och skrivinlärningen för elever i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. 
 
Utifrån sin tidigare forskning konstruerade Lundberg (2007, s. 6) Bornholmsmaterialet som 
riktades mot förskoleverksamheten och särskilt 6-åringar. Materialet består av språklekar som 
lärare kan välja att använda och som syftar till att stärka barnens språkliga- och fonologiska 
medvetenhet (Lundberg 2007, s. 9). Språklekarna delas in i fem olika kategorier vilka är: 
lyssna på ljud, upptäcka och förstå vad ord och meningar är, första och sista ljudet i ord, 
fonemanalys och fonemsyntes samt bokstävernas värld där eleverna får lära sig att varje 
fonem har ett grafem. Bornholmsmodellens språklekar syftar till att utveckla barns 
fonologiska medvetenhet och dessa kan lärare välja i undervisningen för elever i riskzonen för 
läs- och skrivsvårigheter (1994 se Lundberg & Strid 2009, s.1).  
 
En nationell kommitté med framstående forskare i USA (National Reading Panel 2000, s. 5) 
har sammanställt forskning gällande den första läsundervisningen. De fann att lärares 
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undervisning i fonemisk medvetenhet kunde ge alla elever möjlighet att utveckla sin läsning, 
även de elever som låg i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter och även elever 
med läs- och skrivsvårigheter. Några exempel på övningar som lärare kan välja i 
undervisningen och som tränar upp den fonemiska och fonologiska medvetenheten är 
fonemanalys, fonemsegmentering och fonemsyntes (National Reading Panel 2000, s. 2). 
Hedström (2009, s. 15) poängterar att alla elever, även de som redan knäck koden i 
förskoleklass gynnas av att arbeta med språket.  

Vad är läsning? 
Syftet med studien är att undersöka några lärares pedagogiska val i den första läs- och 
skrivinlärningen för elever i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. Därför görs ett nedslag i 
vad som menas med läsning. När är ett barn en läsande individ? Nedan redogörs för forskares 
syn gällande läsning och vad som krävs för en individs läsförmåga. Avkodning och språklig 
förståelse beskrivs samt hur lärare kan välja att se på läsning lyfts. Dessutom redogörs för 
avkodningsproblem och läsförståelseproblem som enligt forskningen kan förklara att elever 
får svårigheter med läs- och skrivinlärningen. 
 
Wren (2000, s. 13) menar att det kognitiva perspektivet på läsning innebär förmågan att 
konstruera språklig mening utifrån skriven text. Denna förmåga är enligt Wren (s. 13) samt 
Gough och Tunmer (1986, s. 7) beroende av två faktorer, vilka är avkodning och språklig 
förståelse. För att kunna läsa krävs således både avkodningsförmåga och en språklig 
förståelse. Gough och Tunmer (1986, s. 7) myntade begreppet ”the simple view of reading” 
där de menar att läsning är produkten av avkodning och språklig förståelse. Enligt detta blir 
produkten av läsningen 0 om avkodning eller språkförståelse uteblir. Ouellette och Beers 
(2010, s. 190) hävdar att det har rått en stor förvirring av vad som avses med avkodning enligt 
modellen Läsning= avkodning * språklig förståelse. Debatten har handlar kring om avkodning 
bara ska ses som när en elev kopplar fonem till grafem eller om det handlar om 
ordigenkänning så kallad ortografisk läsning. Ouellette och Beers (2010, s.190) menar dock 
att avkodning enligt ”the simple view of reading” syftar till att eleven läser nonsensord med 
ortografisk läsning.  
 
Gough och Tunmer (1986, ss. 8-9) menar att en person som har svårt med avkodningen i regel 
har svårt med den språkliga förståelsen också medan en person som har en god avkodning i 
regel även har en god språklig förståelse. Dessa tycks i flera fall hänga ihop med det är ingen 
nödvändighet. Detta då en person med dyslexi har svårigheter med avkodning medan en 
person med hyperlexia istället har svårt med den språkliga förståelsen. Heimann och 
Gustafsson (2009, s. 195) problematiserar modellen ”the simple view of reading” och menar 
att det inte räcker att se på läsning genom enbart dessa faktorer utan att det är viktigt att se på 
avkodning och språklig förståelse med individfaktorer i beaktning. Dessa faktorer kan vara 
elevens temperament, motivation, begåvning, uppmärksamhet samt vilka läsvanor eleven har. 
Samtliga utvecklas i samspel med omgivningen där eleven vistas. Risken med att endast se på 
läsning genom de två faktorerna är att en elev med dyslexi kan väga upp för sina svårigheter 
att avkoda genom att ha utvecklat en god språklig förståelse och således kanske inte eleven 
upptäcks i tid. Därför menar Heimann och Gustafsson (2009, s. 195) att det är viktigt att som 
lärare se på läsning utifrån fler faktorer för att kunna stimulera eleverna i deras läsutveckling.  

Avkodning och språklig förståelse 
Wren (2000, ss. 15-17) menar att avkodning innefattas av flera olika processer. En av dessa är 
individens kunskap om den alfabetiska principen och relationen mellan grafem och fonem. 
Dessutom behövs lexikal kunskap för att kunna avkoda de ord som inte följer reglerna samt 
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kunskap om skriftspråket och fonologisk medvetenhet. Carlström (2007, s. 104) lyfter 
betydelsen av att eleven automatiserar avkodningen. Om den inte automatiseras måste eleven 
lägga mycket energi på att ljuda samman bokstäverna och då kan förståelsen gå förlorad. En 
automatiserad process sker automatiskt och utan att eleven behöver tänka på vad denne gör, 
det sitter i ryggmärgen (Druid-Glentow 2006, s. 30). Wren (2000, s. 13) i enlighet med Gough 
och Tunmer (1986, s. 7) anser att en individs förmåga att kunna avkoda är nödvändig för att 
kunna läsa. Wren (2000, ss. 14-15) menar att språklig förståelse innefattar specifik kunskap 
om hur språket är uppbyggt samt omvärldskunskap. I omvärldskunskapen ingår kunskap om 
hur man kommunicerar med andra och hur allting i vardagen hänger ihop. I specifik kunskap 
om hur språket är uppbyggt ingår fonologi (språkljud), semantik (ords betydelse) och syntax 
(grammatik).   
 
Ovan redogörs för läsningens tekniska sida. Läsning kan också ses utifrån ett socialt- och 
kulturellt perspektiv (Solsken 1993 se Landis 2003, s. 283). Genom den synen beskrivs 
läsning och skrivning som flera utvecklande mänskliga aktiviteter med språket. I 
undervisningen betyder det att man bortser från processen inom eleven och utgår från det 
sociala sammanhanget där läsning ses som en dynamisk process som är både kulturell och 
social (Landis 2003, s. 283). Genom denna syn på läsning och skrivning ses de som 
kommunikativa processer. Vi läser och skriver för att kommunicera med andra (Landis 2003, 
s. 305).  

Avkodningsproblem och läsförståelseproblem 
Myrberg (2003, s. 5) menar att elever med läs- och skrivsvårigheter kan ha 
avkodningsproblem såväl som läsförståelseproblem. Gough och Tunmer (1986, ss. 8-9) lyfter 
att elever med läs- och skrivsvårigheter i regel har brister i både avkodning och den språkliga 
förmågan. Myrberg (2003, s. 5) menar vidare att en elev har läs- och skrivsvårigheter när 
denne har svårt att tillgodogöra sig skriftspråket. Detta kan yttra sig genom att eleven inte 
förstår skriftspråket när denne läser och inte kan meddela sig med detta genom att skriva.  
 
Spear‐Swerling (2015, s. 514) menar utifrån sin forskning att det finns tre olika grupper av 
elever med vanliga läs- och skrivsvårigheter. Hon menar att en typ av läs- och skrivsvårighet 
är den då eleven har svårigheter med att läsa ord. En annan typ av läs- och skrivsvårigheter är 
de elever som har svårigheter med sin läsförståelse fast de klarar utan större svårigheter att 
läsa orden. Sedan finns en blandning av dessa där eleven har både problem med avkodningen 
och med sin läsförståelse.  

Läs- och skrivinlärningsmetoder i det pedagogiska valet 
Här beskrivs några av de olika läs- och skrivinlärningsmetoderna som lärare kan välja mellan 
i undervisningen av den första läs- och skrivinlärningen. Dessutom följer några pedagogiska 
val lärare visat sig ställas inför utifrån tidigare forskning i läs- och skrivundervisningen som 
både förebygger läs- och skrivsvårigheter men som även gynnar elever med läs- och 
skrivsvårigheter.  
 
Lärare behöver vara medvetna om att det inte finns endast en metod som hjälper alla elever 
med läs- och skrivsvårigheter och ha kunskap om metodernas bakomliggande teoretiska 
grunder (Myrberg 2007, s. 86). Fridolfsson (2008, s. 71) hävdar att i nybörjarundervisningen 
kan lärare välja att tillämpa flera läsinlärningsmetoder parallellt. Detta för att säkerställa att nå 
ut till alla elever då de lär på olika sätt. Enligt Skolinspektionen (2011, s. 11) ska 
undervisningen utformas utifrån varje elevs förutsättningar och behov.  
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Enligt Fridolfsson (2008, s. 85) finns det två olika traditioner vad gäller läsinlärningen och 
som lärare har att välja mellan. Den ena benämns som whole language på engelska och utgår 
från en holistisk syn, där läsinlärningen utgår från hela texten. Den svenska motsvarigheten är 
ordbildsmetoden, helordsmetoden eller analytisk metod (Fridolfsson 2008, s. 106). Den andra 
kallas på engelska Phonics och syftar till förståelsen för den alfabetiska principen. I 
läsinlärningen är fokus här på beståndsdelarna i ord (Fridolfsson 2008, s. 85). Den svenska 
motsvarigheten kallas för ljudningsmetoden och är en syntetisk läsinlärningsmetod 
(Fridolfsson 2008, s. 105). Både ordbildsmetoden och ljudningsmetoden benämns av 
Fridolfsson (2008, s. 104) som traditionella svenska läsinlärningsmetoder. Lundberg (2010, s. 
104) beskriver att i diskussionen om vilken läsinlärningsmetod som är bäst, återkommer man 
alltid till om det är avkodningsfärdigheter eller förståelse som ska betonas. 
Avkodningsfärdigheter tränas upp genom ljudanalys och sammanljudning (Lundberg 2010, s. 
104).  
 
Spear‐Swerling (2015, s. 514) fann i sin forskning att barn med svårigheter att avkoda får 
positiva effekter av undervisning som är tydlig och systematisk med ljudningsmetoden. 
Adams (1990 se Fridolfsson 2008, s. 88) delar denna syn och menar att elever som riskerar att 
få läs- och skrivsvårigheter gynnas av att lärare väljer en strukturerad läs- och skrivinlärning 
med fokus på sammanljudning. Ljudningsmetoden har sitt fokus på kopplingen mellan grafem 
och morfem och på avkodningen. Läsinlärningen är strukturerad och bokstäverna med 
respektive bokstavsljud lärs in en i taget. Varje bokstav lärs in grundligt och när eleven lärt 
sig några bokstäver kan undervisningen bedrivas genom att eleverna får bilda korta ord med 
de inlärda bokstäverna. Här sker skrivinlärningen och läsinlärningen jämsides när eleven 
skriver exempelvis ordet is och detta är för att stärka kopplingarna mellan ljud och bokstav 
(Fridolfsson 2008, s. 105).  
 
Hedström (2009, s. 103) menar dock att elever som bara har lärt sig tekniken att ljuda 
samman ord kan nå ett tak och inte utveckla sin läsning vidare och kan istället få stora 
problem med läsningen. Eleverna behöver få stöttning i att lära sig läsa ortografiskt. Då 
känner elever igen hela eller delar av ord och då går läsningen snabbare för att sedan 
automatiseras ju mer ord eleven känner igen. I ordbildsmetoden, helordsmetoden eller den 
analytiska metoden lär sig eleverna ord som bilder eller helheter. Syftet är att eleven ska 
känna igen ord som en helhet. Läsinlärningen går från helhet till del då eleverna senare 
upptäcker att ordbilderna går att plocka isär till mindre delar och bokstäver. Genom denna 
upptäckt ska eleven bli medveten om kopplingen mellan grafem och morfem på egen hand 
genom att eleven tillsammans med läraren läser samma text upprepade gånger. Eleverna kan 
då känna igen bokstäver och ljudet och generalisera detta till samma bokstav i ett nytt ord. 
Orden lärs in som en visuell helhet och vanligt förekommande ord kan lärare välja att skriva 
på skyltar i klassrummet (Fridolfsson 2008, ss. 106-107). 
 
En finsk forskare vid namn Takala (2013, s. 17) genomförde en studie med syfte att ta reda på 
lärares användning och erfarenhet av metoden ASL. Resultatet visar att metoden är 
inspirerande och kan även fungera motiverande för de elever som mest behöver öva på sin 
läsning och skrivning. Takala (2013, s. 22) hävdar också att ASL är ett bra komplement till de 
övriga läs- och skrivinlärningsmetoderna som lärare kan välja mellan. Studiens resultat visar 
också att den lärare som var mest erfaren i metoden hade en positiv syn på den. Läraren 
menade att alla hennes elever hade lärt sig att läsa genom ASL och de även var väldigt 
motiverade till att skriva och läsa. Att skriva sig till läsning, ASL, är en kombination av 
analytisk och syntetisk metod. Metoden går ut på att elever lär sig att skriva innan de lär sig 
att läsa (Takala 2013, s. 17). Trageton (2005, s. 170) är grundare till metoden och menar att 
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barn har lättare för att lära sig att skriva än för att lära sig att läsa. Han poängterar dock att 
skriva med en penna är svårt för barn i 6 till 7-årsåldern och därför bör de börja med att skriva 
på dator. Metoden uppstod utifrån Tragetons (2005, s. 170) forskningsprojekt där han lät 14 
olika klasser från Norge, Finland, Danmark och Estland delta i undersökningen. Det gick ut 
på att eleverna med datorns hjälp skulle utveckla sin skriv- och läsinlärning. Resultatet visade 
att eleverna lärde sig att lära utifrån de texter de själva skrev i årskurs 1. Slutligen ledde 
studien till metoden ASL i Norden (Trageton 2005, ss. 171-175).  

Läsaktiviteter i det pedagogiska valet 
Här redogörs för olika arbetssätt och läsaktiviteter som lärare i sitt val kan stå inför när de ska 
lärare elever i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter att läsa.  
 
Enligt (2009, s. 219) är det skolans ansvar att skapa miljöer som förhindrar att elever upplever 
svårigheter. Det kan röra sig om lösningar på organisationsnivå såväl som i skolmiljön. 
Miljöer som eleverna vistas i behöver inbjuda till skriftspråkliga aktiviteter. Detta för att 
eleverna ska bli intresserade av de skriv- och läsaktiviteter som lärare väljer mellan i 
undervisningen. Skriftspråkliga miljöer har ett rikt utbud av pennor, papper och 
magnetbokstäver samt böcker av olika genre och svårighetsgrad. Lundberg (2010, s. 122) 
lyfter att det bör finnas tillgång till nivågraderade böcker i klassrummet.  
 
För att elever ska få flyt i läsningen, krävs det att de får öva sig på sin läsning då det är genom 
läsningen som eleverna uppnår färdighet i sin läsning. Svaga läsare som kanske läser 
långsamt och hackigt kan gå in i en ond cirkel och undvika att läsa (Lundberg 2010, s. 121). 
Att läsa mycket ger resultat för de elever som har stora svårigheter med sin läsning 
(Fridolfsson 2008, s. 82).  
 
Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) är en internationell studie vars syfte 
är att undersöka läsförmågan hos elever i årskurs 4 vart femte år. Resultatet från 2001, 2006 
och 2011 års studie visar att läsförmågan hos de svenska eleverna försämras (Skolverket 
2012, s. 6). Utifrån PIRLS resultatet 2011 är det enligt Skolverket (2012, s. 10) angeläget att 
lärare ställer sig frågan hur de kan motivera eleverna till mer läsning och hur de kan öka 
elevernas intresse för läsning. Detta då intresset för läsning har en stor betydelse för 
läsförmågan (Skolverket 2012, s. 10). Denna syn delas av Hedström (2009, s. 178) som menar 
att eleven behöver känner sig motiverad till att läsa, annars utvecklas inte eleven i sin läs- och 
skrivinlärning. Utifrån sin forskning betonar Eklund, Torppa och Lyytinen (2013, s. 8) vikten 
av att som lärare bibehålla elevernas engagemang i läsaktiviteter. Detta är speciellt viktigt för 
elever i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. Eleven behöver känna att det är meningsfullt 
att lägga energi på lästräningen.  

Läs- och skrivsvårigheter 
I detta avsnitt redogörs för vad som enligt forskningen avses med läs- och skrivsvårigheter. 
Här berörs olika faktorer som påverkar att barn får läs- och skrivsvårigheter, sociala faktorer, 
miljöns påverkan, och språkliga faktorer. Dessutom beskrivs både specifika läs- och 
skrivsvårigheter och generella läs- och skrivsvårigheter. 
 
Carlström (2007, s. 108) i enlighet med Myrberg (2003, s. 7) menar att man inte bör se på 
lässvårigheter och skrivsvårigheter var för sig då läs- och skrivaktiviteterna samverkar i läs- 
och skrivprocessen. En elev som har problem med sin läsning har sannolikt också problem 
med skrivningen och därför menar de att vi bör tala om läs- och skrivsvårigheter som ett 
begrepp. Landerl och Moll (2011, s. 10) ifrågasätter den gemensamma kategoriseringen. I sin 
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studie har de undersökt elever med isolerade svårigheter och deras resultat visar att 40 procent 
av eleverna inte har svårigheter med rättstavning fast de har lässvårigheter. Resultatet visar 
också att 60 procent av eleverna som har lässvårigheter också har rättstavningssvårigheter.  

Specifika läs- och skrivsvårigheter 
Carlström (2007, ss. 92-93) i enlighet med Myrberg (2003, s. 5) menar att det finns flera 
orsaker till läs- och skrivsvårigheter och att dyslexi är en av orsakerna. Gough och Tunmer 
(1986, ss. 6-8) hävdar att elever med dyslexi saknar fonologisk medvetenhet och att de därför 
har svårigheter med att avkoda ord. Detta styrks av Myrberg (2001, s. 12) som anser att den 
viktigaste faktorn för att en elev ska klara av att avkoda ord är att eleven har fonologisk 
medvetenhet. Om detta saknas får eleven svårigheter med avkodningen. Myrberg (2001, s. 
12) beskriver vidare att det som är utmärkande för en elev med dyslexi är att denne har en 
långsam, hackig och mödosam ordavläsning som inte är automatiserad. Druid-Glentow (2006, 
s. 10) vidhåller att lärare inte bör använda sig av ordet dyslexi på ett alltför lättvindigt sätt om 
inte eleven först fått denna diagnos. Istället kan lärare välja att använda termen specifika läs- 
och skrivsvårigheter för elever med svårigheter med avkodningen. Druid-Glentow (2006, s. 
11) beskriver att man kan anta att eleven har specifika läs- och skrivsvårigheter när denne inte 
uppvisar några problem i sin verbala förmåga, det vill säga eleven har ett bra ordförråd och ett 
gott ordflöde samt är road av ordlekar. 

Generella läs- och skrivsvårigheter 
Enligt Druid-Glentow (2006, s. 11) visar sig generella läs- och skrivsvårigheter oftast över 
hela det verbala fältet. En förklaring kan vara att eleven har allmänna inlärningssvårigheter 
som kan bero på intellektuellera, sociala, fysiska, emotionella orsaker eller en kombination av 
dem. Orsakerna kan bero på skolmiljön eller lärarens val av läsinlärningsmetod eller att läs-
och skrivinlärningen är osystematisk eller går för fort fram. Generella läs- och 
skrivsvårigheter hos en elev kan således även ha pedagogiska orsaker.  
 
Enligt Jacobson (2006, s. 2) är det viktigt se på läs-och skrivsvårigheter utifrån olika faktorer. 
Dessa faktorer är språkliga, emotionella och sociala faktorer, mognad, begåvning, syn- eller 
hörselnedsättningar, medicinska faktorer, fonologiska faktorer, neuropsykiatriska faktorer 
samt att personen fått för lite övning i läsning. Elevers läsförmåga kan ha fått stor påverkan av 
deras socioekonomiska bakgrund. Skolans roll blir då att kompensera för dessa elevers 
språkliga brister.  

Upptäcka och kartlägga elever i riskzonen för läs- och 
skrivsvårigheter 
Här lyfts forskning kring vilka risktecken som lärare behöver vara uppmärksamma på och 
som tyder på att elever senare kan hamna i läs- och skrivsvårigheter. Det redogörs också för 
lärares olika val i upptäckten av dessa elever och vikten av att de upptäcks tidigt. Olika 
kartläggningsmaterial beskrivs som lärare väljer mellan för att fånga upp elever i riskzonen 
för läs- och skrivsvårigheter.  

Risktecken 
Lyytinen, Erskine, Hämäläinen, Torppa, och Ronimus (2015, s. 336) har genom sin forskning 
upptäckt att det finns flera faktorer som kan indikera att ett barn kan befinna sig i riskzonen 
för läs- och skrivsvårigheter. Det som enligt dem är mest framträdande är om barnet har en 
språklig fördröjning och att barnet har en försening i att lära sig bokstäverna. Detta bör ses i 
linje med de förväntade utvecklingsmässiga milstolparna för ett barns utveckling. Myrberg 
(2001, s. 57) menar också att brist på fonologisk medvetenhet och litet aktivt ordförråd hör till 
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indikatorer som lärare kan använda sig av för att identifiera kommande läs- och 
skrivsvårigheter.  
 
Forskning visar att en elev vars förälder har eller har haft läs- och skrivsvårigheter kan 
indikera att en elev kan ligga i riskzonen att utveckla läs- och skrivsvårigheter (Niemi et al 
2011, s. 467). Studien som Niemi et al (2011, s. 467) genomförde visar på risken att föräldrar 
som tidigare själva har upplevt svårigheter med läsning kan pressa sina barn för snabbt med 
komplexa färdigheter som avkodningsförmågan eller förståelse kräver. Detta är ingen optimal 
inlärningsmiljö trots att föräldrarna troligen bara gör det av välmening. En annan risk är att 
samma föräldrar undviker läsaktiviteter med sina barn då de själva har dåliga erfarenheter. 
Eklund, Torppa, och Lyytinen (2013, s. 8) fann i sin forskning att det finns ett samband 
mellan elevers läsförmåga och hemmets läsvanor. De elever som sällan delat läsaktiviteter 
med sina föräldrar innan skolstart har en långsam avkodning och dålig läsförståelse medan 
eleverna som har en god läsförmåga ofta har deltagit i läsaktiviteter med sina föräldrar. 
Elevens socioekonomiska bakgrund har således en stor betydelse för läsförmågan (Skolverket 
2012, s. 9). Med socioekonomisk bakgrund avses faktorer som exempelvis föräldrarnas 
utbildning, inställningar och tidigare erfarenheter (Skolverket 2012, s. 41). Ett annat samband 
studien (Niemi et al 2011, s. 468) visade var att en indikator på att barn kan möta svårigheter i 
sin läs- och skrivinlärning är att de redan i förskolan uppvisar undvikande strategier vid 
uppgifter. Ett exempel på en undvikande strategi är att barnet hade brist på uthållighet.  
 
Fler varningssignaler på att elever kan ligga i riskzonen för att utveckla läs- och 
skrivsvårigheter är att läsningen är hackig och långsam eller att eleven läser för fort, gissar 
och missar bokstäver. Eleven har svårigheter med att tillägna sig en automatiserad läsning och 
får inget flyt i läsningen (Svenska Dyslexiföreningen 2014).  

Upptäcka 
I skolan är det läraren som genom sina observationer märker om en elev ligger i riskzonen för 
läs- och skrivsvårigheter (Snowling et al 2011, s. 167). Westlund (2009, s. 55) menar att 
lärare kan välja att följa upp och systematiskt dokumentera sina elevers individuella 
språkutveckling och läsförmåga. Dokumentationen genomförs för att läraren ska veta vilka 
språk- och läsutvecklande åtgärder som behövs både för klassen men också för varje enskild 
elev.   
 
Landerl och Wimmer (2008, s.157) genomförde en studie där de följde 115 elever under 8 års 
tid för att se hur eleverna utvecklade sitt läsflyt och rättstavningsförmåga. Resultatet visade att 
av de elever som läste långsamt, hackigt och mödosamt i slutet av årskurs 1 så var 70 procent 
av dem fortfarande svaga läsare i årskurs 8. Detta tyder på att elever som är svaga läsare i den 
tidiga läsinlärningen kan få det kämpigt med läsningen genom hela grundskolan. Denna studie 
visar tydligt på vikten av tidiga insatser. Myrberg (2001, s. 61) vidhåller att alla elever 
behöver ha en fungerande avkodningsförmåga i årskurs 1. Myrberg (2001, s. 61) menar i 
samstämmighet med Landerl och Wimmer (2008, s. 157) att risken är stor för att elever som 
inte automatiserar sin avkodningsförmåga innan årskurs 2 kommer fortsätta misslyckas.  
 
Enlig Lundberg och Strid (2009, s. 6) är det angeläget att lärare tidigt upptäcker elever som 
befinner sig i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter och att förebyggande åtgärder sätts in för 
att minska risken för en olycklig utveckling för dessa elever. Detta då tidiga insatser 
förebygger en negativ självbild hos eleven. Elever i den begynnande läs- och skrivinlärningen 
är också som mest formbara innan de hunnit befästa ineffektiva läs- och skrivstrategier 
(Myrberg 2007, s. 87).  
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Kartläggningsmaterial 
Enligt Myrberg (2007, s. 60) så kallas de läs- och skrivtest som ges till alla elever i en 
åldersgrupp för screeningtest. Det finns olika kartläggningsmaterial som lärare kan välja 
mellan för detta ändamål och några exempel är God Läsutveckling, Nya Språket lyfter och 
LUS (Skolinspektionen 2011). I God Läsutveckling finns ett schema med fem olika 
utvecklingsdimensioner gällande fonologisk medvetenhet, ordavkodning, läsförståelse, flyt 
och läsintresse (Lundberg 2010, s. 169). De funktionella testens resultat visar i vilken 
omfattning eleven klarar av att avkoda ord, elevens läshastighet och ordförråd samt elevens 
stavning. Det finns också test som avser att undersöka elevens fonologiska medvetenhet 
(Myrberg 2007, ss. 60-61). Efter den första juli är det obligatoriskt för alla lärare i 
grundskolan att använda Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling som är ett 
nytt kartläggningsmaterial (Skolverket 2016).  
 
Det finns också ett kartläggningsmaterial i Bornholmsmodellen som lärare i förskoleklass kan 
välja för att få en viss beredskap inför den kommande läsinlärningen för eleverna. Genom 
kartläggningsmaterialet synliggörs vilken nivå eleven uppnått inom sin fonologiska 
medvetenhet (Lundberg 2010, s. 169). 
 
Snowling et al (2011, s. 167) genomförde en studie där lärare bedömde fonologisk 
medvetenhet genom en lista med olika kriterier hos elever med risk för läs- och 
skrivsvårigheter. Utifrån resultatet föreslår forskarna att lärare i valet kan använda sig av en 
två-stegs process för att identifiera om eleven har dyslektiska svårigheter. Första steget är att 
läraren själv upptäcker om eleven ligger i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. Sedan kan 
läraren gå vidare med två test varav dessa syftar till att te reda på elevens förmåga att urskilja 
isolerade ljud och elevens bokstavskännedom. Snowling et al (2011, s. 168) menar att lärare 
kan välja att ha en lista över olika kriterier och för ner sina observationer för att sedan följa 
upp detta så ingen elev lämnas åt sitt öde. De ska inte behöva vänta och sedan misslyckas med 
sin läs- och skrivinlärning. 

Sammanfattning 
I denna bakgrund har tidigare forskning lyfts som ligger till grund för att denna studie ska 
kunna genomföras. I en studie som avser att undersöka några lärares pedagogiska val i den 
första läs-och skrivinlärningen för elever i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter är det 
väsentligt att lyfta de val som lärare kan stå inför när de ska lära elever i riskzonen för läs- och 
skrivsvårigheter att läsa, utifrån forskningen. Forskningen är samstämmig i att den 
grundläggande färdigheten för att barn ska lyckas med läsinlärningen är att barnet har en 
fonologisk medvetenhet. Forskningen visar också att barn som saknar fonologisk medvetenhet 
får problem med sin läsning och skrivning och riskerar som följd att bli svaga läsare.  
 
Min genomgång av forskning visar att ”the simple view of reading” fått ett stort genomslag i 
litteraturen. Detta sätt att se på läsning har påträffats i flertalet böcker och artiklar som lästs 
och enligt Heimann och Gustafsson (2009, s. 195) är det inte tillräckligt för en lärare att se på 
läsning genom endast de två faktorerna, avkodning och språklig förståelse. De menar att 
lärare behöver vara medvetna om fler faktorer som påverkar huruvida en elev kan läsa eller ej. 
De menar att läraren behöver ta hänsyn till individfaktorer som kan förklara en elevs bristande 
läsförmåga. Forskning har visat att det finns ett samband mellan elevers läsförmåga och 
hemmets läsvanor. Detta ger en bild över att fler faktorer spelar in och att konsten att läsa har 
en djupare förklaring än det ”the simple view of reading” ger sken av.  
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Resultatet som Landerl och Wimmer (2008, s. 157) fann då de genomförde en studie gällande 
hur elever under en period av 8 år utvecklar sitt läsflyt och sin stavning visade på att 70 
procent av de som hade svårigheter med läsningen i år 1, fortfarande hade det i år 8. Detta 
visar på relevansen för lärares pedagogiska val i den fösta läs- och skrivundervisningen.   

Teoretisk ram 
Här redogörs för den teoretiska ram som valts till denna studie. Den sociokulturella teorin 
beskriver ett sätt att se på lärande och i denna studie används det för att analysera några 
lärares pedagogiska val i den första läs- och skrivinlärningen för elever i riskzonen för läs- 
och skrivsvårigheter. 

Den sociokulturella teorin 
Kroksmark (2011, s. 447) beskriver Vygotskijs tankar genom följande citat, ”inlärningen sker 
som en social process, vilket medför att barnet blir delaktigt i den gemensamma kulturen och 
kulturen kan därför sägas vara social” (Kroksmark 2011, s. 447). Vygotskij såg på språket 
som ett kommunikationsmedel, språket finns mellan oss människor men även inom oss när vi 
tänker (Säljö 2010, s. 189). I skolans värld ska elever lära sig att läsa i sociala sammanhang 
och det har visat att elevers läsvanor som de har med sig hemifrån innan de börjar skolan har 
betydelse för deras läsförmåga (Skolverket 2012, s. 49). Säljö (2000, s. 174) menar att när 
barn lär sig att läsa är det en komplex sociokulturell teknik som de ska utnyttja. Vygotskij 
(1995, s. 52) förklarar att när barnet börjar grundskolan har det ett muntligt språk som 
befinner sig på hög utvecklingsnivå medan den skriftspråkliga nivån är lägre. Denna skillnad 
beror på att skriftspråket har en högre svårighetsgrad än det muntliga språket samt att 
skriftspråket har andra regler som barnet kanske inte tillägnat sig ännu. Dock poängteras att 
svårigheter som barn möter med skriftspråket, oftast förklaras av andra inre och djupare 
orsaker. Säljö (2000, s. 175) betonar att svårigheter med läsning och skrivning kan bero på att 
individer inte fått det utrymme och den tid som det tar att tillägna sig skriftspråket då det är 
komplext. Fridolfsson (2008, ss. 74-74), och Myrberg (2003, s. 9) i enlighet med Hedström 
(2009, s. 214) menar att en viktig insikt som lärare bör ha med sig i arbetet med elevers läs- 
och skrivinlärning är att det för flertalet elever tar lång tid att lära sig skriftspråket. 

Den proximala utvecklingszonen 
Utifrån det sociokulturella perspektivet sker en elevs inlärning i samspel med och i interaktion 
med andra. Detta gäller även språkinlärningen. Kunskap växer i samspelet mellan lärare och 
elev men även mellan elever. Kunskaper överförs inte från lärare till elev utan det är något 
som eleven är delaktig i genom pedagogiska händelser (Säljö 2010, ss. 193-195). Vygotskij 
(1997 se Lindqvist 1999, s. 277) myntade begreppet den proximala utvecklingszonen som 
innebär att det barnet kan göra idag med hjälp av en vuxen, kan denne själv klara av imorgon, 
vilket avser förhållandet mellan den utvecklingsnivå barnet befinner sig på och barnets 
potentiella utvecklingsnivå. I undervisningssituationen är det läraren som i dialog med barnet 
skapar en potentiell utveckling. Dock kan läraren bara lära eleven det som denne har förmåga 
att lära sig (Vygtskij 2001, s. 333). 

Scaffolding 
Vygotskij (1997 se Lindqvist 1999, s. 278) anser att barnets möjligheter till utveckling är det 
som ska ligga till grund för hur undervisningen ska bedrivas. I skolan behöver eleverna hjälp 
att prestera inom ramen för sin egen individuella förmåga och detta blir lärarens uppgift, att 
genom sina pedagogiska val fungera som ett stöd. Säljö (2010, s.192) beskriver att det stöd 
som läraren ger till en elev i en undervisningssituation kan benämnas scaffolding. Läraren 
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bygger stödjande ställningar till eleven för att denne ska ta sig vidare. Vygotskij (2001, s. 
332) menar vidare att elevens utveckling sker genom inlärning och då denne lär sig något nytt 
som han eller hon inte kunde innan. För att eleven ska utvecklas krävs det att denne är aktiv 
(Vygotskij 1997 se Lindqvist, 1999 s. 74) Myrberg (2001, s. 11) betonar att elever inte 
tillägnar sig läsförmågan av naturlig utveckling utan det sker genom ett aktivt lärande, av 
eleven. 

Mediering och artefakter 
Mediering är ett grundläggande begrepp inom den sociokulturella traditionen. Det betyder att 
människor använder verktyg och redskap när de ska förstå och agera i sin omvärld (Säljö. 
2010, s. 185). Omvärlden medieras genom lek eller samspel med olika personer i barnets 
omgivning (Säljö 2000 s. 66). Vygotskij menade att människan använder sig av två olika 
redskap: materiella och språkliga redskap. Det språkliga redskapet kan kallas för ett 
intellektuellt redskap och kännetecknar symboler, tecken eller teckensystem som vi 
människor använder för att kommunicera och tänka med. Exempel på detta är bokstäver och 
siffror. Det materiella redskapet är fysiskt och exempel på ett sådant är att vi använder 
tangentbordet för att skriva på eller en penna att skriva med. Vissa företrädare för den 
sociokulturella traditionen anser att det inte går att skilja mellan de språkliga och materiella 
redskapen då båda behövs, utan istället benämna dem ett kulturellt redskap. En bok är ett 
exempel på ett kulturellt redskap som behöver både intellektuella redskap (ett alfabet) samt ett 
fysiskt material där dessa kan synliggöras och fästas (Säljö 2010, ss. 186-187). De kulturella 
redskapen kan också benämnas som artefakter. Artefakter är de fysiska verktyg som 
människor använder sig av i sin vardag och som är tillverkade av människan, exempelvis 
papper, pennor, datorer och böcker (Säljö 2011, s. 163). Det sociokulturella perspektivet på 
lärande handlar om hur människor utvecklar förmågor som är karaktärsmässigt kulturella, 
som exempelvis att läsa och skriva, det vill säga hur människor tar till sig medierande redskap 
(Säljö 2010,s. 184). Säljö (2000, s. 170) beskriver vidare att alfabetet är ett exempel på ett 
medierande redskap. Kozulin (1990 se Forsberg Ahlcrona 2009, s. 79) lyfter utifrån Vygotskij 
tre gundläggande betydelser av mediering: genom tecken och symboler, genom personliga 
handlingar med redskap och genom mellanmänskliga relationer. 

Randall och Mercurio (2015, ss. 325-326) menar att artefakter kan användas som 
byggnadsställningar för lärande. Ett objekt, fotografi eller bild kan användas i undervisningen 
av lärare för att främja tillväxt i både talspråk och läsning bland elever som kämpar med 
ordförråd, läsflyt och förståelse.   

Miljön 
I undervisningssituationen utgår läraren från det som eleven redan känner till och genom det 
utgår undervisningen från barnets intresse till ett nytt intresse. Det är utifrån barnets intresse 
som undervisningen bör bedrivas (Vygotskij 1997 se Lindqvist 1999, ss. 75-77). Elevens 
handlingar utvecklas i en social miljö och i den pedagogiska handlingens skola krävs det att 
eleven själv är aktiv, att läraren är aktiv och att det är en aktiv miljö. Läraren är den som 
organiserar miljön i skolan och den är av stor betydelse för elevernas utveckling av handlingar 
(Vygtskij 1997 se Lindqvist 1999, s. 73). Människan är beroende av kulturen denne vistas i 
och den har en direkt påverkan på vilka vi är. Den mänskliga hjärnan kan utveckla språk och 
läsförmåga om vi omges av detta då vi inte har något medfött språk eller läsfärdighet. Därför 
har den miljö som eleven vistas i en stor påverkan på dess utveckling. Omgivningen är 
således avgörande för elevens kunskapsinhämtande. När eleven är aktiv i sin utveckling 
tillsammans med andra så använder eleven miljön för att utvecklas vidare (Strandberg 2010, 
ss. 20, 47). Tidigare i denna studie beskrevs att läsningen kan ses som en social och kulturell 
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aktivitet (Landis 2003, s. 283). Utifrån denna syn lyckas elever med läsningen om de har 
socialiserats in i särskilda praktiker med skriftspråket i särskilda sociala sammanhang. 
Svårigheter med läsning och skrivning ses bero på avsaknaden av socialisering (Landis 2003, 
s. 284).  
 
Den sociokulturella teorin och begreppen scaffolding, den proximala utvecklingszonen, 
mediering och artefakter används i bearbetningen av materialet i denna studie för att analysera 
några lärares pedagogiska val i den första läs- och skrivinlärningen för elever i riskzonen för 
läs- och skrivsvårigheter.  

Metod 
Syftet med studien är att undersöka några lärares pedagogiska val i den första läs- och 
skrivinlärningen för elever i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. Därför valde jag att 
genomföra intervjuer med yrkesverksamma lärare då jag ville synliggöra deras val. 

Kvalitativ metod 
Den kvalitativa metoden har sin upprinnelse i hermeneutiken som är en tolkningslära. 
Forskaren gör antaganden från människors upplevelser och tolkar sedan detta och enligt 
hermeneutiken är både människan och dennes handlingar tolkningsbara (Thurén 2007, ss. 94-
95). Forskarens tolkning av det som undersöks kan påverkas av både forskarens förförståelse, 
värderingar samt kontexten. Detta betyder att tolkningar kan vara osäkra och de är inte alltid 
övergripande giltiga (Thurén 2007, s. 103). Inom den kvalitativa metoden är intervjun en av 
datainsamlingsmetoderna som forskare kan använda sig av (Fejes & Thornberg 2015, s. 33). 

Intervju 
Innan jag genomförde intervjuerna skapade jag intervjufrågor (se bilaga 2) och då utgick jag 
från syftet med studien. Detta i linje med det Kihlström (2007, s. 50) lyfter gällande att 
intervjufrågorna behöver utformas så att respondenternas svar på dem i sin tur kan ge svar på 
studiens frågeställningar. Mina intervjufrågor var öppna och gav mig därför möjlighet att 
ställa följdfrågor när behov uppstod. Kihlström (2007, s. 49) menar att öppna frågor har en 
svag struktur och ger intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor utifrån hur respondenten 
svarar, frågorna följer alltså inte en bestämd ordning. I min studie passade den 
semistrukturerade intervjuformen bäst då jag ville ha möjlighet att ställa följdfrågor när det 
behövdes. Bryman (2011, s. 413) menar att en intervju är semistrukturerad när intervjuaren 
har ett schema framför sig med punkter som ska lyftas men att ordningen inte spelar någon 
roll och att följdfrågor kan ställas när det behövs.  
 
Innan jag genomförde mina intervjuer var jag noga med att fundera kring både bakgrund och 
vad jag själv vet om ämnet. När jag är medveten om det är det lättare att försöka tänka bort 
min egen förförståelse så jag inte påverkas att ställa ledande frågor utifrån respondenternas 
svar. Kihlström (2007, ss. 48-51) menar att det är viktigt att inte ställa ledande frågor och 
därför behöver intervjuaren vara medveten om sin egen förförståelse. Min roll som intervjuare 
blev att se till så att respondenten höll sig till ämnet. Detta då en kvalitativ intervju är en form 
av ett samtal men har ett bestämt fokus och det är intervjuaren som bestämmer riktningen på 
samtalet. Genom en kvalitativ intervju får respondenten möjlighet att både tänka fritt och 
formulera sina egna tankar (Bryman 2011, s. 413). Under genomförandet av intervjun är det 
fördelaktigt att använda sig av en bandspelare för att kunna spela in det som respondenten 
säger (Kihlström 2007, ss. 48-51).  
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Urval 
I min studie gjorde jag ett bekvämlighetsurval som innebar att jag valde att intervjua personer 
som jag tidigare mött under min verksamhetsförlagda utbildning. Trost (2010, s. 140) menar 
att ett bekvämlighetsurval är ett strategiskt urval där forskaren tar de respondenter denne 
finner till sin studie. Vidare menar Trost (2005, s. 123) att det är lämpligt att intervjua 4 till 5 
personer då det är lättare vid analys av materialet att urskilja både likheter och skillnader i 
respondenternas svar, risken är annars att det blir övermäktigt. Jag fick ett bortfall i studien då 
jag skulle ha intervjuat en förskoleklasslärare men hon fick förhinder. Jag intervjuade tre 
lärare som arbetar på två olika skolor i Västsverige. Lärarna har alla erfarenhet av att arbeta i 
årskurs 1 och en av lärarna har även arbetat i förskoleklass. Samtliga lärare har således 
erfarenhet av att undervisa i den första läs- och skrivinlärningen. Jag har valt att ge lärarna 
fingerade namn i denna studie vilka är Berit, Maj och Magdalena. Lärarna har mellan 6 till 40 
års erfarenhet inom yrket. 

Forskningsetik  
För en person som bedriver forskning är det viktigt att ta i beaktning de forskningsetiska 
principer som skyddar deltagande individer i studien. Forskaren behöver ta hänsyn till 
individskyddskravet som skyddar de deltagande i studien mot kränkningar, förödmjukelse 
eller psykisk eller fysisk skada. Genom individskyddskravet får även forskaren insikt i sitt 
eget ansvarstagande (Vetenskapsrådet 2002, ss. 5-6). Det finns fyra huvudkrav som 
individskyddskravet kan göras konkret genom, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 6). Vad dessa innebär 
och hur jag tog hänsyn till dem i denna studie följer nedan. 
 
Jag tog hänsyn till informationskravet genom att skicka ut ett missivbrev (se bilaga 1) till 
respondenterna där jag informerade dem om syftet med studien. Informationskravet innebär 
att forskaren behöver meddela de medverkande om studiens syfte samt villkoren för deras 
deltagande. De deltagande ska upplysas om att det är frivilligt att delta i studien och att de 
närhelst de vill kan avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). 
 
Samtyckeskravet innefattar att de medverkande måste ge sitt samtycke till att delta i studien 
och därför informerades respondenterna om att de närsomhelst kunde bestämma sig för att 
inte delta eller att avbryta intervjun. Deltagarna har själva rätt att bestämma på vilka premisser 
de vill delta och kan således avbryta sin medverkan utan att utsättas för några negativa följder 
(Vetenskapsrådet 2002, ss. 9-10). 
 
I missivbrevet skrev jag att deltagandet var anonymt. I studien ger jag respondenterna fiktiva 
namn och anger inte vilka skolor de arbetar på. Konfidentialitetskravet innebär att identiteten 
på deltagaren skyddas. Personuppgifterna ska hanteras varsamt så att obehöriga inte får 
tillgång till dem. Det ska vara omöjligt för utomstående att känna igen en enskild individ även 
om det är detaljrik data (Vetenskapsrådet 2002, s. 12).  
 
Nyttjandekravet handlar om att det insamlade materialet endast får användas i forskningssyfte 
och detta har jag tagit fasta på samt delgett respondenterna i missivbrevet (Vetenskapsrådet, 
2002 s. 14).  
 
I rapporten ”God forskningssed” lyfter Hermerén (2011, s. 40) kravet på kvalitet i forskning 
genom några allmänna principer som en forskare bör ha i beaktning. Studien bör ha ett tydligt 
syfte och tydligt formulerade frågeställningar som i sin tur besvaras genom den metod 
forskaren väljer utifrån sitt syfte. Metoden behöver kunna förklaras samt användas korrekt av 
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forskaren. Mitt syfte med denna studie är att undersöka några lärares pedagogiska val i den 
första läs- och skrivinlärningen för elever i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter och därför 
avser jag att göra just detta genom intervju som metod. Detta valdes för att synliggöra hur 
lärarna beskriver att de arbetar och därigenom synliggörs lärarnas pedagogiska val.   

Validitet och reliabilitet 
Med validitet menas att forskaren i sin studie tar reda på det som studien avser att undersöka, 
alltså studiens giltighet. Giltigheten ökar genom att intervjufrågorna granskas av en 
vetenskapligt skolad person som kan ge förslag på förbättringar (Kihlström 2007, s. 231). I 
mitt fall lät jag min handledare granska och säkerställa kvalitén på mina intervjufrågor. 
Genom en pilotstudie kan forskaren också säkerställa studiens giltighet då intervjufrågorna 
provas på en person som tillhör den grupp som undersöks, i detta fall lärare (Kihlström 2007, 
s. 231). I denna studie genomfördes en pilotstudie som syftade till att undersöka hur väl 
intervjufrågorna fungerade och om svaren syftade till studiens frågeställningar. Några av 
intervjufrågorna omarbetades utifrån provintervjun.  
 
Reliabilitet avser att mäta studiens trovärdighet och tillförlitlighet (Kihlström 2007, s. 231). 
Jag valde att spela in mina intervjuer för att säkerställa att inget respondenterna sa skulle falla 
bort. Genom att forskaren spelar in sina intervjuer på band ökar reliabiliteten för studien. 
Kihlström (2007, s. 49) menar att svaren utifrån intervjufrågorna blir tillförlitliga när 
respondenten berättar om egna upplevda erfarenheter som denne varit med om. Frågorna 
formulerades som i detta exempel: ”Hur arbetar du med..?” Genom denna formulering på 
mina intervjufrågor fick lärarna berätta om sina egna erfarenheter och således ökar svaren 
studiens reliabilitet.  

Genomförande 
Nedan redogörs för hur studiens datamaterial samlats in.  

Pilotstudie 
Jag valde att genomföra en pilotstudie och genom det ökar studiens giltighet. Intervjufrågorna 
provades således på en annan lärare innan jag genomförde mina intervjuer för studien. Utifrån 
dennes svar kunde jag sedan ta bort en fråga som liknade en tidigare fråga och även formulera 
om en annan. Pilotstudien gav mig även en god inblick i huruvida väl mina intervjufrågor 
svarar mot studiens syfte och frågeställningar.  

Praktiskt genomförande av intervjuerna 
Det första steget i genomförandet av mina intervjuer var att jag skickade ut förfrågningar till 
lärarna i studien om att delta i en intervju för mitt examensarbete tillsammans med mitt 
missivbrev. Genom detta fick de reda på syftet med min studie och de gav sedan sitt 
medgivande till att delta i studien. Sedan bestämde mina respondenter i samförstånd med mig, 
tid och plats, för när och var intervjuerna skulle äga rum. Samtliga intervjuer genomfördes på 
respondenternas skolor i deras respektive klassrum eller tillhörande grupprum. Jag frågade om 
jag fick spela in intervjuerna då jag var ensam i intervjusituationen och tyckte det var svårt att 
hinna med att anteckna själv samtidigt som de pratade. Detta var något som de alla samtyckte 
till. Vi fick sitta i lugn och ro och kunde fokusera på intervjun. Under intervjuerna gav jag 
dem tid och utrymme till att svara på mina intervjufrågor och när det behövdes och jag ville 
veta mer ställde jag följdfrågor. Intervjuerna tog cirka 30 minuter vardera. 
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Analys av data 
Jag har valt att analysera utifrån en innehållsanalys med utgångspunkt i det sociokulturella 
perspektivet. Därför utgick jag från begreppen: den proximala utvecklingszonen, scaffolding, 
artefakter och mediering i analysarbetet för att synliggöra lärarnas pedagogiska val. Den 
proximala utvecklingszonen valdes för att synliggöra hur lärarna identifierar elever i 
riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. Scaffolding som begrepp synliggör lärarnas val av 
stödjande insatser. Artefakter är de fysiska verktygen som lärarna valt att använda i sin 
undervisning för elever i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. Mediering som begrepp 
synliggör hur lärarna väljer att möjliggöra för elever i riskzonen hur de kan uppleva 
omvärlden genom personliga handlingar med redskap. 
 
Analysarbetet inleddes med att jag gjorde intervjuutskrifter från mitt inspelade material. Detta 
var det inledande arbetet i analysarbetet (Kvale & Brinkmann 2009, s. 196). I 
innehållsanalysen valde jag att utgå från kodning och koncentrering som är två verktyg som 
kan användas vid analys av datamaterial som insamlats genom en intervju. Verktygen 
används för att utarbeta den underförstådda meningen i respondentens svar (Kvale & 
Brinkmann 2009, s. 217). Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 218-219) är kodning en 
central aspekt i en innehållsanalys. Meningskodning används för att ordna olika textsegment i 
olika kategorier (Kvale & Brinkmann 2009 ss. 218-219). Meningskoncentrering i sin tur 
används för att göra längre uttalanden mer koncisa (Kvale & Brinkmann 2009, s. 221). 
 
Jag har genomfört innehållsanalysen av mina intervjuer utifrån fem steg i enlighet med det 
Kvale och Brinkmann (2009, s. 221) beskriver att analysprocessen genomgår. Jag började 
med att läsa igenom varje intervju för att få en helhetsbild av utsagorna. I det andra steget 
fastställde jag viktiga meningsenheter som respondenterna uttalat sig om. Jag skrev således 
ner kategorier som jag tyckte sammanfattade olika stycken. Kategorierna jag fann var: 
upptäcka, kartlägga, stöttning, val av läsinlärningsmetod, förhållningssätt, artefakter, 
mediering, pedagogiska handlingar med redskap, begränsningar och miljöns påverkan. I det 
tredje steget ska det bildas teman utifrån meningsenheterna, jag valde därför att sammanfatta 
olika textstycken i kategorierna jag funnit. I det fjärde steget tittade jag på meningsenheterna 
och kategorierna i relation till mitt syfte och mina frågeställningar för att urskilja om 
kategorierna var relevanta för mitt syfte. I det femte och sista steget knöt jag ihop 
kategorierna i en sammanfattande utsaga genom att skapa huvudrubriker i mitt resultat samt 
underrubriker utifrån kategorierna. Dessa redovisades sedan i mitt resultat. Under 
analysarbetet använde jag mig av kategorierna och de hjälpte mig att urskilja likheter och 
skillnader i respondenternas utsagor. 

Resultat 
Studiens resultat presenteras i fyra huvudrubriker. 1. Hur lärares pedagogiska val bidrar till 
upptäckt och kartläggning av elever i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter för att identifiera 
deras proximala utvecklingszon. 2. Scaffolding. 3. Mediering och artefakter. 4. Miljöns 
betydelse för elevers läsförmåga. Citat används för att förtydliga och synliggöra lärarnas 
utsagor. Rubrikerna är formulerade utifrån de kategorier som skapades i analysarbetet och 
resultatet är analyserat utifrån en innehållsanalys.  
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Hur lärares pedagogiska val bidrar till upptäckt och kartläggning av 
elever i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter för att identifiera 
deras proximala utvecklingszon. 
Här redogörs för hur lärarna i studien upptäcker och kartlägger elever i riskzonen för läs- och 
skrivsvårigheter. De underrubriker som används är Upptäcka och Kartlägga. 

Upptäcka  
Lärarna i studien tar upp att ett tecken på att en elev kan komma att få läs- och 
skrivsvårigheter senare kan vara att eleven har en sen språkutveckling, de har svårigheter med 
språkljuden och med talet. Ett annat tecken säger man kan vara att eleven har obefintlig eller 
låg bokstavskännedom både vad det gäller bokstavens namn och även hur bokstaven låter när 
de börjar i årskurs 1 fast de tränat på detta under hela året i förskoleklass. Lärarna ger uttryck 
för att de inte riktigt tänkt kring kännetecken på att en elev kan ligga i riskzonen för läs- och 
skrivsvårigheter. Någon resonerar med sig själv kring vad riskzonen betyder och hur det ska 
definieras. Samma lärare påtalar senare att just riskzonen låter väldigt allvarligt när hon 
använder sig av begreppet själv under intervjun. 
 

Då tänker jag först på elever som är sena i pratet, talet och som man märker har svårt med 
språkljuden. - Magdalena 
 
De barnen som inte känner igen bokstäverna trots att man gått igenom det eller kommer 
ihåg hur dem låter skulle jag vilja säga, primärt med läsningen då. – Maj 
 

Genom observationer av sina elevers läs- och skrivutveckling märker lärarna, enligt egen 
utsago, tydligt om eleverna inte är med på tåget. Lärarna tycker att det märks genom att 
eleverna behöver mer träning och repetition av bokstäverna då eleverna inte tillägnar sig 
bokstavskunskapen så som klasskamraterna gör. Eleverna i riskzonen för läs- och 
skrivsvårigheter följer en utveckling i sin läs- och skrivinlärning som inte går framåt. Det tar 
stopp och det händer inte så mycket för elevens utveckling. En orsak som lyfts ut är att 
eleverna kan vara okoncentrerade.  
 

Just det att det inte händer så mycket. Att det står stilla. Eller så kan man se dem som har 
kommit en bit, men de stannar av. - Magdalena 

 
Det märker man ju rätt tydligt att de inte är med alls på noterna eller att man måste 
repetera bokstäverna och ljuden. – Maj 
 

Under intervjuerna beskriver några av lärarna elever som både utreds för dyslexi och som fått 
diagnosen dyslexi. Lärarna menar att det är tydligt vilka svårigheter dessa elever har. En av 
lärarna berättar om en elev som senare fick sin diagnos och att han aldrig kunde lära sig att 
rimma för han hörde inte språkljuden.  
 

Där är det ganska tydligt och eleven har jättesvårt med språkljuden, jättesvårt. Bra 
läsförståelse men jättesvårt med avkodningen. Språkljuden, den fonologiska 
medvetenheten är den stora bristen. Vi har tränat och tränat och tränat. Här ser man 
tydligt att det är brister. – Magdalena 
 

Lärarna lyfter ut den fonologiska förmågan som den allra viktigaste faktorn för elevers läs- 
och skrivutveckling. Om eleven har svårigheter med den fonologiska medvetenheten får 
denne som följd svårt med avkodningen men har däremot en god läsförståelse.  
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Kartlägga 
För att säkerställa att alla elever fångas upp gör lärarna kartläggningar över elevernas läs- och 
skrivutveckling för att upptäcka elevens proximala utvecklingszon. Lärarna i studien använder 
olika kartläggningsmaterial för detta syfte. Lärarna menar att elevernas fonologiska 
medvetenhet alltid kartläggs i förskoleklassen både på hösten och våren. I årskurs 1 gör 
lärarna diagnoser från Fonolek som även det syftar till att kartlägga elevernas fonologiska 
medvetenhet. Dessutom genomförs ett bokstavstest för att stämma av elevernas 
bokstavskunskap.  
 

Vi gör alltid test, Fonolek ljudtest i årskurs 1. Där ser man ju tidigt de som är i riskzonen 
och då startar man ju upp med extra för dem då. - Berit 

 
Vi jobbar med Bornholm här på skolan i förskoleklassen. Det är ett bra material och där 
finns det ju tydliga riktlinjer för hur man ska göra. Vi har inte samma material i ettan. Det 
är en diskussion nu här på skolan för att det ska bli en röd tråd, att vi använder samma sätt 
att kartlägga. - Magdalena 

 
Lärarna är positiva till det nya kartläggningsmaterialet som Skolverket gett ut och som alla 
ska börja använda från den första juli. De menar att det är viktigt att det blir en röd tråd och att 
avstämningsmaterialet ser likadant ut för alla och att alla bedömer likvärdigt.  
 

Det känns skönt med det nya materialet som vi ska använda, att alla gör samma. – Berit 
 

Lärarna tycker att det har varit en nackdel med att alla gör olika diagnoser utifrån olika 
kartläggningsmaterial.  

 
Scaffolding 
Här presenteras underrubrikerna Scaffolding genom val av läsinlärningsmetod, Lärarnas 
stödjande förhållningssätt i de pedagogiska valen samt Lärares begränsningar i de 
pedagogiska valen att stötta elever i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. Under den första 
rubriken lyfts lärarnas val av läsinlärningsmetod och under den andra rubriken beskrivs 
lärarnas stödjande förhållningssätt mot elever i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. Under 
den sista förklaras de begränsningarna lärarna beskriver i sina pedagogiska val att stötta elever 
i riskzonen. 

Scaffolding genom val av läsinlärningsmetod 
Lärarna menar att de inte direkt arbetar på något särskilt sätt för att förebygga läs- och 
skrivsvårigheter för elever i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. De menar snarare att det 
förebyggande arbetet som de gör är den grund de lägger för alla elever.  
 

Det finns en uppsjö av grejer som man gör, för att det bara är så. Jag tänker nog inte att 
jag gör det för att förebygga utan det är bara sådant man gör. - Berit 

 
Val av läsinlärningsmetod gör lärarna utifrån elevernas behov med utgångspunkt i hur den 
enskilda eleven lär sig på bästa sätt. Lärarna vidhåller att alla elever är olika och således lär på 
olika sätt, det finns inte en metod som fungerar på alla elever.  

 
Det finns inte ett sätt som är rätt för alla eller bäst för alla utan man måste prova sig fram. 
När det inte går framåt så måste man byta och göra något annat för att det inte händer 
något. - Magdalena 
 



 
 

19 

Man ser ju att olika barn kanske lär sig bättre på något särskilt sätt. Självklart försöker jag 
tillämpa massor av olika metoder. - Maj 
 

Lärarna väljer att tillämpa flera olika metoder. De menar att Bornholmsmodellen och de 
språkövningar som finns att tillgå där används i förskoleklass och gynnar elever i riskzonen 
för läs- och skrivsvårigheter. Språkövningar anses vara av stor vikt under det första året. 
Lärarna lyfter ut den fonologiska förmågan som den allra viktigaste faktorn. Några av lärarna 
menar att det är fler elever nu än tidigare som redan kan läsa när de börjar i första klass och de 
kopplar ihop detta med att eleverna arbetar med Bornholmsmodellens språklekar i 
förskoleklass.  
 

De två åren jag jobbade som förskoleklasslärare så är jag väldigt nöjd med hur man 
jobbar med Bornholmsmaterialet. Jag tycker att där är det också lätt att få med sig de 
barnen som har svårigheter och att man kanske jobbar med stavelser som man gör enligt 
Bornholm. Att jobba mycket med språkljuden. - Magdalena 
 
Jag är väldigt förvånad men idag läser i stort sett alla barn redan när de börjar i ettan, det 
har jag inte varit med om förut. Att det är så många och det är på grund av Bornholm tror 
jag, att man håller på med det. Sen beror det såklart på hur läraren jobbar med det också, 
om läraren är duktig. - Berit 
 

Att skriva sig till läsning är en metod som alla lärare har arbetat med. För de elever som har 
stora problem med läsningen förespråkar lärarna den syntetiska ljudmetoden. Någon påpekar 
att skriva sig till läsning är en metod som inte gynnar elever som inte känner igen bokstäver, 
eller som har svårt med läsinlärningen. Skolan som några av lärarna arbetar på deltog under 
läsåret 2014/2015 i ett läs- och skrivutvecklingsprojekt med dator som verktyg och metoden 
att skriva sig till läsning och därför var de mer eller mindre tvingade att använda sig av ASL. 
En av lärarna har erfarenhet av att ta emot elever i en årskurs 2 som arbetat hela ettan med 
bara ASL genom projektet JÄTTEKUL. Läraren berättar att det i början av årskurs 2 var tio 
elever som inte kunde läsa ännu. Hon funderar över om det berodde på metoden eller om det 
var för att lärarna var tvungna att sätta sig in i metoden och det därför tog tid från annan läs- 
och skrivundervisning som de tidigare arbetat med.  

 
Man kanske jobbar med en syntetisk ljudmetod med de som har det väldigt svårt då. Man 
kan jobba med helord, en del lär sig bättre på det sättet så man får ha lite olika ess i 
rockärmen och dra fram och se, och först identifiera hur det här barnet lär sig på bästa 
sätt. Det vet man ju inte från första början.  - Maj 
 
Vi har ju JÄTTEKUL, skriva sig till läsning som vi gör just nu. Det har inte funkat alls 
för den här eleven som haft svårigheter. Hon känner ju inte igen bokstäverna. Jättesvårt 
att skriva om man inte kommer ihåg hur bokstäverna ser ut. - Berit 

 
Lärarna arbetar med bokstavsgenomgångar i årskurs 1 med sina elever. Då arbetar de med 
analys och fonemsyntes. Eleverna får lyssna efter var i ord de hör den aktuella veckans 
bokstav.  

 
Vi lyssnar på ljuden och bokstaven och sätter det i ett vokalhus. - Berit 
 
Det är ju överhuvudtaget alla ljudanalyser och allt sådant där som vi gör väldigt mycket. 
Varje bokstav man gör så går vi igenom var i de olika orden som man hör ljudet. Så det 
jobbar man ju med parallellt hela tiden med de nya bokstäverna som man går igenom 
ordentligt då. Just fonologin då. – Maj 
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Alla lärarna nämner hur viktigt det är att eleverna utvecklar sin språkliga medvetenhet.  

Lärarnas stödjande förhållningssätt i de pedagogiska valen 
Motivation är något som lyfts ut av lärarna som särskilt viktigt i utvecklingen av elevers läs- 
och skrivinlärning. Några av lärarna berättar att eleverna som upplever svårigheter med sin 
läsning och skrivning behöver små, små mål och steg och att de också får känna att de lyckas. 
Lärarna vidhåller betydelsen av att eleven upplever det som något positivt och som en bra 
stund. Om eleverna istället upplever att de inte klara av det och inte kan läsa blir det lätt en 
ond cirkel och något som man undviker. Någon beskriver hur hennes elev som gjort stora 
framsteg i sin läs- och skrivutveckling inte hade nått dit hon är idag om hon saknat 
motivation. Lärarna menar att det är viktigt att undervisningen är på elevernas nivå så att de 
känner att de lyckas och inte känner nederlag. Ibland kan eleverna arbeta med varandra för att 
stärkas i detta och de får lära av varandra.  
 

Motivationen är ju a och o. Känna känslan av att oj, det är ju roligt att läsa. Det är mitt 
förhållningssätt. Hade hon inte haft motivationen till att vilja lära sig läsa så hade inte hon 
vart där hon är idag. Det blir en ond cirkel så motivationen är a och o. Det är jätteviktigt. 
 -Berit 
 
Det är viktigt att det blir på deras nivå. Att ingen ska känna sig sämre. Alla får vara med 
och tänka och lära av varandra. Sen kan man också tänka att man kanske jobbar 
tillsammans med någon kompis, ibland kan det vara med någon som man är på ungefär 
samma nivå med men att man också kan vara tillsammans med någon som kommit lite 
längre. Så att man får en liten hjälp på vägen. Men utan att man känner nederlag. -
Magdalena  

 
Lärarna menar att det är viktigt att ge mer tid till elever som har svårigheter med att lära sig 
läsa och skriva. Eleverna som har svårigheter i ettan behöver i regel även dubbelt så lång tid 
på sig att utföra arbeten som sina klasskamrater i trean som inte mötte på hinder i sin läs- och 
skrivutveckling.  
  

De behöver tid på sig oftast kan man väl säga. De som hade svårt i ettan ser jag ju att de 
fortfarande i trean behöver dubbelt så lång tid på sig när det gäller att utföra arbeten. -Maj 
 

Lärarna framhåller vikten av att som lärare ge eleverna stöd, ha tålamod och aldrig ge upp när 
det kommer till att lära elever i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter att läsa. En av lärarna 
beskriver att man som lärare behöver ha höga och positiva förväntningar på sina elever och 
tro på dem, det är viktigt i all inlärning att man ser varje elev, varje dag och bekräftar dem.  
 

Det som är viktigt i all inlärning är ju att man ja överhuvudtaget för att de inte ska hamna 
i någon riskzon att man ser och bekräftar varje barn, varje dag. Det är a och o att ge dem 
positiva förväntningarna, att man tror att de ska klara av saker och ting. Det är min 
ledande princip som pedagog och lärare skulle jag vilja säga. - Maj  

 
Lärarna är samstämmiga i att det behövs tidiga insatser om man upptäcker att någon elev har 
svårigheter med sin läs- och skrivutveckling.  
 

Man vill ju verkligen att de ska ha knäckt koden och annars så får man sätta in alla 
resurser som finns tidigt. Det är nu man ska satsa, det är nu det gäller för sen blir det så 
jobbigt för dem. De märker ju redan i tvåan att kompisarna läser mycket bättre. Man 
kommer ju efter i alla ämnen om man inte har läsningen med sig. Det är så viktigt, annars 
blir skolgången bara en lång pina om man inte kan läsa. - Magdalena 
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Konsekvenserna av vad det innebär för eleverna om de inte lyckas lyfts av lärarna och 
de menar att det inte bara påverkar svenskämnet utan det gäller alla ämnen eleven möter 
i skolan. 

Lärares begränsningar i de pedagogiska valen att stötta elever i riskzonen för 
läs- och skrivsvårigheter 
Här redogörs för de begränsningar lärarna beskriver att de har i de pedagogiska val de har i 
den första läs- och skrivinlärningen för elever i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter.  
  
Lärarna framhåller att begränsningarna de har i sina val att stötta elever i riskzonen för läs- 
och skrivsvårigheter bland annat är gruppens storlek. Ett stort antal elever i klassen i 
kombination med att man är ensam lärare är en begränsning i lärarnas arbete mot att alla 
elever ska utveckla sin läs- och skrivförmåga. De har svårt att hinna med alla elever när deras 
grupper består av 27-29 elever. 
 

Begränsningen är gruppens storlek. Vi har pratat mycket om det på föreläsningar och 
sådär att inte gruppen ska spela någon roll men det gör det ju verkligen. Det spelar 
jättestor roll. Barnen är ju på så många olika nivåer och det är svårt att sätta sig med fyra 
elever som behöver ditt stöd. Dels så hinner du inte med de fyra, men inte resten av 
klassen heller. - Magdalena 
 
Ja man känner ju att det vore önskvärt att man var fler personer. När man har 28 elever i 
ettan så är det ju lite svårt att ge dem den där lilla individuella duvningen som de behöver.  
- Maj  
 

Då klasserna är så stora är även tiden en faktor som lärarna lyfter. Detta innebär att en av 
lärarna sitter med sin elev som behöver extra stöttning på sin egen planeringstid.  
 

Tiden räcker inte till. Man har så många barn som man behöver stötta upp och det är på 
min planeringstid som jag sitter med de här barnen. Jag sitter inte i klassrummet. - Berit 

 
Man får ta sig tid, men det är svårt när man är själv i klassrummet. – Magdalena 
 

Lärarna är överens om att de behöver möjliggöra så att eleverna med svårigheter får tid med 
dem, men de framhåller att det är svårt.  

Mediering och artefakter 
Här redogörs för den mediering som lärarna genom sina val av pedagogiska handlingar med 
redskap möjliggör för, för eleverna i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. Underrubrik: 
Pedagogiska handlingar med redskap. 
 
Lärarna har många olika artefakter i sina klassrum: böcker som är indelade utifrån 
svårighetsnivå, datorer som eleverna skriver på, läseböcker som utgår från praxisalfabetet och 
dessutom praxisalfabetet uppsatt på väggen. 

Val av pedagogiska handlingar med redskap 
En samstämmig uppfattning som lärarna delar är att det behöver finnas många inslag av 
läsaktiviteter. Lärarna har fått kompetensutveckling i form av bland annat Läslyftet och det 
som de tagit del av där väljer de ibland att använda sig av i undervisningen. Eleverna får 
bland annat läsa i olika gruppsammansättningar där de får läsa högt för varandra. Lärarens 
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högläsning och att samtala om lästa texter är också något som enligt lärarna bidrar till att 
eleverna utvecklas i sin läs- och skrivinlärning.  
 

Att man högläser, berättar och pratar om texter på olika sätt. Man försöker få läsning och 
texter att bli lustfyllt. - Magdalena 

 
Vingböcker är böcker som utgår från olika nivåer och det finns tillhörande 
kartläggningsmaterial till varje bok. Berit beskriver att hon använder dessa böcker med en 
elev som inte har automatiserat sin läsning ännu. Genom att eleven läser tillsammans med 
henne varje dag så övar eleven på sin läsförståelse genom att de tittar på bilderna och funderar 
över vad som ska hända på nästa uppslag för att trigga igång fantasin. I denna situation 
använder läraren artefakten som ett stöd i elevens läsutveckling medan läraren samtidigt 
också fungerar som ett stöd. 
 

Jag ser stora framsteg för den här eleven efter hur vi har jobbat med detta. Hon hade 
aldrig kommit hit om inte jag hade satt in tidiga insatser. Det här tror jag på. Jag har sagt 
till vår specialpedagog nu att de måste köpa in detta och använda det själva. - Berit 

 
Lärarna beskriver att praxisalfabetet kan användas för att visualisera och träna språkljuden. 
Detta är fördelaktigt då det enligt lärarna hjälper barnen att träna de mina beståndsdelarna i 
språket.  
 

Vi har jobbat med någonting som heter min läsebok, och det är praxisalfabetet som man 
utgår ifrån. Det är jättebra och här är ju en tanke med ljuden plus att man börjar med 
vokalerna. För de finns i alla ord. -Berit 

 
Lärarna berättar om att elever som ligger i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter och de 
elever som de märker att det tar tid för att utveckla sin läsförmåga gynnas av att läsa högt för 
en vuxen. En-till-en undervisning och att det sker intensivt, gärna varje dag.  
 

Om det är möjligt att man har en lässtund varje dag med dem då och att det krävs många 
mil läsning innan du blir den där experten på läsning som det är med allt, med idrott, att 
spela piano, gitarr eller vad det nu kan vara. Det är ju träning och åter träning. - Maj 

 
Absolut det här att det är en till en, det krävs tycker jag. Eller att man kanske är en liten 
grupp och jobbar med samma sak och kan jobba intensivt och glädjefullt. - Magdalena 
 

Upprepad läsning är något som lärarna menar leder till att eleverna utvecklar sitt läsflyt. 
Någon berättar att hon låter eleverna läsa två och två i grupper för varandra där båda har nått 
ungefär samma nivå i sin läsning. De läser samma text under en vecka, tio minuter om dagen. 
Eleverna ska läsa texten så många gånger under de tio minuterna som de hinner och de 
antecknar för varje dag, antal gånger de läst. Eleverna får sedan upptäcka att de hinner läsa 
texten fler och fler gånger ju mer de övar och läser.  

Miljöns påverkan 
Här beskrivs miljöns påverkan för elevers läsförmåga som lärarna i studien framhåller. 
 
Enligt lärarna har hemmet en påverkan för huruvida eleverna lyckas med sin läs- och 
skrivinlärning. Det är en stor skillnad på eleverna om de kommer från en språkfattig 
hemmamiljö där de inte engagerats i läsaktiviteter med sina vårdnadshavare.  
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Överhuvudtaget barn som kommer från språkliga och intellektuella miljöer, de har ju lite 
andra förutsättningar. - Maj 
 
Det är stor skillnad på de barn som kommer från en språkfattig miljö där föräldrarna 
kanske inte läst mycket för dem. Man ser en stor skillnad på de barnen som blir lästa för 
eller har varit lästa för från att de var små. De har mycket lättare för det här med språket 
överhuvudtaget. – Magdalena 
 

Lärarna är eniga i att barn som kommer från intellektuella och rikliga språkliga miljöer har 
andra förutsättningar än barn som inte gör det. För elever som har det kämpigt med läsningen 
kan vårdnadshavare hjälpa till genom att ta sig tid och låta barnen läsa för dem en stund varje 
dag. 

Diskussion 
Diskussionen består av resultatdiskussion, metoddiskussion och studiens didaktiska 
konsekvenser.  

Resultatdiskussion 
Här diskuteras resultatet i relation till både bakgrunden samt den teoretiska ramen. 
Resultatdiskussionen består av två huvudrubriker. 1. Hur lärare genom sina pedagogiska val 
upptäcker elever i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter för att identifiera deras proximala 
utvecklingszon. 2. Faktorer som enligt lärarna påverkar elevers läs- och skrivutveckling och 
hur de tar dessa i beaktning i sina pedagogiska val. Huvudrubrik två har tre underrubriker: 
Val av läsinlärningsmetod, Val av läsaktiviteter samt Elevens fonologiska förmåga och val av 
språklekar. 

Hur lärare genom sina pedagogiska val upptäcker elever i riskzonen för läs- 
och skrivsvårigheter för att identifiera deras proximala utvecklingszon 
I mitt resultat beskriver lärarna olika kännetecken som de menar att elever i riskzonen för läs- 
och skrivsvårigheter kan identifieras igenom. De lyfter ut sen språkutveckling, svårigheter 
med talet samt svårigheter med språkljuden. En annan indikator kan enligt lärarna vara de 
elever som under året i förskoleklass haft bokstavsgenomgång men som ändå inte kan 
bokstäverna eller bokstavsljuden i ettan. Eleverna har låg eller obefintlig bokstavskännedom. 
Lärarnas tankar kring varningstecknen är i linje med de Lyytinen et al (2015, s. 336) beskriver 
utifrån sin forskning. Att eleven inte tillägnat sig bokstavskunskapen kan förklaras genom att 
eleven inte socialiserats in i den skriftspråkliga miljön som är i klassrummet (Landis 2003, s. 
284). En anledning kan enligt lärarna i min studie vara att eleven varit okoncentrerad under 
lektionen. En slutsats jag drar är att elever som inte är koncentrerade riskerar som följd att inte 
tillägna sig de kunskaper som de skulle kunnat ha om de istället varit aktiva och närvarande. 
Jag stödjer mig på Vygotskijs (1997 se Lindqvist 1999, s. 74) tankar kring att eleven behöver 
vara aktiv för att kunna utvecklas.  

Min studie visar att lärare genom sina observationer märker om elever är i riskzonen för läs- 
och skrivsvårigheter. Detta är i linje med det som Snowling et al (2011, s. 167) fann i sin 
studie. Lärarna i min studie märker det genom att eleverna inte följer samma utvecklingssteg 
som sina klasskamrater. Det kan vara att eleverna inte utvecklas eller att elevernas utveckling 
går väldigt sakta och att det sedan tar stopp. Enligt Svenska Dyslexiföreningen (2014) 
upptäcks barn i riskzonen för senare läs- och skrivsvårigheter innan de börjar i skolan genom 
enklare test av deras språkliga förmåga och fonologiska medvetenhet. Resultatet i min studie 
visar på att lärare i förskoleklass på lärarnas skolor alltid följer upp sina elevers fonologiska 



 
 

24 

medvetenhet både på hösten och också våren genom kartläggningsmaterial som tillhör 
Bornholmsmodellen. Kartläggningar över elever läs- och skrivutveckling gör lärarna i studien 
för att upptäcka elevernas proximala utvecklingszon. Lundberg (2010, s. 169) beskriver att 
kartläggningsmaterialet ger lärarna en viss beredskap kring deras elevers kommande 
läsinlärning. Utifrån det sociokulturella perspektivet ses de olika kartläggningsmaterial som 
lärarna väljer att använda som medierande verktyg då de används för att konstruera hur 
verkligheten ser ut utifrån vilka kunskaper kartläggningsmaterialen efterfrågar och 
uppmärksammar (Säljö 2010, s. 185).   
 
Enligt mitt resultat är lärarna samstämmiga i att det behövs tidiga insatser om de upptäcker att 
någon elev har svårigheter med sin läs- och skrivutveckling. De vidhåller att eleven kommer 
efter i alla ämnen om denne inte har tillägnat sig läsförmågan. Myrberg (2001, s. 61) i 
enlighet med Landerl och Wimmer (2008, s. 157) menar att det är en stor risk att de elever 
som inte automatiserat sin avkodningsförmåga innan årskurs 2, kommer fortsätta att 
misslyckas. Denna olyckliga utveckling kan förebyggas och förhindras genom att lärare 
upptäcker elever i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter i tid, innan de utveckla ineffektiva 
läs- och skrivstrategier och hamnar i läs- och skrivsvårigheter (Myrberg 2007, s. 87; Lundberg 
& Strid 2009, s. 6). Min slutsats är att det är av stor vikt att lärare genom sina pedagogiska val 
upptäcker elever i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter innan de hamnar i läs- och 
skrivsvårigheter. För att lärare ska kunna sätta in tidiga insatser krävs en tidig upptäckt.  

Faktorer som enligt lärarna påverkar elevers läs- och skrivutveckling och hur 
de tar dessa i beaktning i sina pedagogiska val 

Val av läsinlärningsmetod 
I mitt resultat lyfts möjligheten att kombinera olika läsinlärningsmetoder då lärarna uttrycker 
att det inte finns en metod som fungerar för alla. Detta bekräftas av Fridolfsson (2008, s. 71) 
som menar att lärare kan välja att tillämpa flera olika läsinlärningsmetoder parallellt. Detta då 
undervisningen ska utformas utifrån varje elevs förutsättningar och behov (Skolinspektionen 
2011, s. 11). Lärarna i studien tar fasta på detta och menar att de anpassar sin undervisning 
utifrån hur den enskilda eleven lär sig på bästa sätt. Detta är i linje med Vygotskijs (1997 se 
Lindqvist 1999, s. 278) tankar kring att det är barnets möjligheter till utveckling som ska ligga 
till grund för hur läraren ska bedriva sin undervisning. Genom att lärarna utgår från elevens 
behov och förutsättningar synliggörs det sociokulturella perspektivet då undervisningen 
bedrivas inom ramen för elevens proximala utvecklingszon (Vygotskij 1997 se Lindqvist, 
1999, s. 277).  
 
Lärarna i min studie menar att metoden ASL inte bidrar till att utveckla läsförmågan hos de 
elever som har bristande bokstavskunskap eller läs- och skrivsvårigheter. Takalas (2013 ss. 
17,22) forskning kring lärares användning och erfarenhet av metoden ASL visade på att den 
var ett bra komplement till de övriga läs- och skrivundervisningsmetoderna som lärare 
använder sig av och detta är något lärarna enligt mitt resultat håller med om. Istället visar mitt 
resultat att lärarna anser att elever som upplever svårigheter med läs- och skrivinlärningen når 
framgång genom den traditionella syntetiska ljudmetoden. Detta är i linje med Spear‐
Swerlings (2015, s. 514) forskning samt vad Adams (1990 se Fridolfsson 2008, s. 88) 
förespråkar. De menar att elever i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter behöver en 
strukturerad läs- och skrivinlärning med fokus på sammanljudning. En slutsats som dras är att 
elever som befinner sig i riskzonen i den inledande läs- och skrivundervisningen har större 
chans att lyckas genom den syntetiska ljudningsmetoden då undervisningen genom denna 
metod blir strukturerad och fokus riktas mot att eleven lär sig att avkoda genom att koppla 
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samman grafem och morfem. När eleven lärt sig att avkoda eller är på god väg behöver denna 
metod också kompletteras med arbetssätt som fokuserar på att eleven lär sig läsa ortografiskt. 
I mitt resultat lyfts möjligheten i att kombinera den syntetiska ljudmetoden med den 
analytiska då eleverna lär på olika sätt.  

Val av läsaktiviteter  
Resultatet belyser lärarnas val av läsaktiviteter i klassrummet. Läsaktiviteterna är de 
pedagogiska handlingar med redskap som lärarna väljer att använda för att eleverna ska få 
möjlighet till mediering (Kozulin 1990 se Forsberg Ahlcrona 2009, s. 79). I aktiviteterna 
använder lärarna flera olika artefakter som kan bidra till mediering av kunskaper och 
utveckling. En av läsaktiviteterna som lyfts i resultatet är när läraren läser tillsammans med 
eleven och använder artefakten som ett stöd i elevens läsutveckling samtidigt som läraren 
också fungerar som ett stöd för eleven när denne tittar på bilden och funderar över vad texten 
kommer att handla om. Randall och Mercurio (2015, ss. 325-326) framhåller att artefakter i 
undervisningssituationer kan användas som byggnadsställningar för lärande. Lärare kan välja 
att använda bilder för att främja tillväxt i både talspråk och läsning bland elever som kämpar 
med läsflyt och förståelse. Lärarna i min studie gav uttryck för att de var begränsade i sina 
pedagogiska val av att stötta elever i riskoznen för läs- och skrivsvårigheter i den första 
läsinlärningen. De pekade på alltför stora elevgrupper och att tiden inte räcker till för att 
möjliggöra mediering med artefakter för elever i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter i den 
mån lärarna hade önskat. 

Lundberg (2010, s. 121) belyser vikten av att elever övar sig på sin läsning då det är genom 
läsningen som eleven uppnår färdighet. Detta är något som lärarna i min studie också ger 
uttryck för då de menar att upprepad läsning leder till att eleverna utvecklar sitt läsflyt. För att 
stimulera eleverna till lust att läsa använder sig lärarna av böcker som är indelade utifrån 
svårighetsnivå så eleverna får läsa böcker utifrån sin egen utvecklingsnivå. Detta val av 
artefakter är något som samtliga lärare gör. Jag drar slutsatsen att detta är lärarnas sätt att 
stötta eleverna samt bibehålla elevernas engagemang i läsaktiviteter som är i linje med den 
forskning som Eklund, Torppa, och Lyytinen (2013, s. 8) presenterar i sin studie. De menar 
att det är av stor vikt att elever om befinner sig i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter 
känner ett engagemang för läsaktiviteterna.  
 
Utifrån mitt resultat genomför samtliga lärare de flesta läsaktiviteter i grupp eller helklass 
med eleverna. Enligt det sociokulturella perspektivet sker en elevs inlärning i samspel med 
och i interaktion med andra. Detta gäller även språkinlärningen. Kunskap växer i samspelet 
mellan lärare och elev men även mellan elever (Säljö 2010, ss. 193-195).  

Elevens fonologiska förmåga och val av språklekar  
Resultatet visar att lärarna i min studie anser att eleverna behöver utveckla sin fonologiska 
förmåga för att lära sig läsa. Detta är i linje med vad forskningen framhåller är betydelsefullt 
för att elever ska lyckas med läs- och skrivinlärningen. Lundberg och Strid (2009, s. 1), 
Fridolfsson (2008, s. 28) Zipke, Ehri och Smith Cairns (2009, s. 300) samt Niemi et al (2011, 
s. 460) menar alla att den grundläggande färdigheten för att ett barn ska lyckas med 
läsinlärningen och läsningen är att barnet har en fonologisk medvetenhet. Både Fridolfsson 
(2008, s. 28) samt Schneider, Roth, och Ennemoser (2000, s. 284) menar att om barn saknar 
fonologisk medvetenhet får de problem med sin läs- och skrivinlärning och riskerar som följd 
att bli svaga läsare. Min slutsats är att lärare genom sina pedagogiska val kan förebygga för 
elever i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter genom att i förskoleklass arbeta med 
språklekar för att utveckla elevernas språkliga- och fonologiska medvetenhet. 
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Resultatet visar att Bornholmsmodellen används i förskoleklass på samtliga av lärarnas 
skolor. En nationell kommitté med framstående forskare I USA (National Reading Panel 
2000, s. 5) sammanställde forskning gällande den första läsundervisningen och de framhåller 
att undervisning i fonemisk medvetenhet ger både elever i riskzonen för läs- och 
skrivsvårigheter och elever i läs- och skrivsvårigheter möjlighet till att utveckla sin läsning. I 
resultatet lyfts Bornholmsmodellen ut som en förklaring till att elever redan läser i hög grad 
när de börjar i första klass, dock är det inte endast modellens förtjänst enligt lärarna utan det 
beror också på hur läraren arbetar med metoden. Bornholmsmodellen syns vara populär att 
använda i förskoleklass för att utveckla elevernas fonologiska medvetenhet genom de 
språklekar som materialet tillhandahåller och att detta ger eleverna en god grund i läs- och 
skrivinlärningen.   

Metoddiskussion 
Metoden som användes var den kvalitativa intervjun. Innan jag genomförde de intervjuer som 
ingår i studien gjorde jag en pilotintervju. Det var fördelaktigt då jag genom den kunde 
formulera om några frågor och även ta bort någon som inte svarade mot mitt syfte.  
 
Intervju som verktyg gav mig chansen att djupgående få ta del av lärarnas erfarenheter och 
upplevelser gällande hur de valt att undervisar i den första läs- och skrivinlärning för elever 
som befinner sig i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. Dock kunde kompletterade 
observationer lett till en mer tydlig bild av hur lärarna faktiskt arbetar med elever i riskzonen i 
klassrummet. Genom intervjun blir forskaren begränsad till respondenternas utsagor och man 
vet inte hur lärarna gör i praktiken, vilket kunde varit intressant att undersöka närmre.  
 
Jag fick ett bortfall i min studie då jag skulle ha intervjuat en förskoleklasslärare också men 
hon fick förhinder och kunde inte vara med på intervjun. Nackdelen med intervju som verktyg 
är svårigheten att få tag på respondenter, då många lärare har svårt att avsätta tid för en 
intervju. Jag hade önskat fått fler respondenter i min studie för att kanske kunna visa på en 
mer differentierad syn över hur lärare väljer att arbeta i läs- och skrivinlärningen med elever i 
riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. Med endast tre intervjuer upplevs resultatet lite tunt.   

Didaktiska konsekvenser 
Här dras slutsatser kring studien i relation till läraryrket och både verksamma och blivande 
lärare kan ta del av studiens didaktiska konsekvenser. Studien har bidragit med en inblick i 
några lärares pedagogiska val i den första läs- och skrivinlärningen för elever i riskzonen för 
läs- och skrivsvårigheter utifrån vad de anser är främjande i undervisningen för dessa elever 
och på vilka grunder de gör sina pedagogiska val.  
 
Som lärare är det viktigt att vara medveten om risktecken som kan indikera att en elev kan få 
läs- och skrivsvårigheter. När dessa risktecken upptäcks, som exempelvis bristande 
bokstavskunskap trots att eleven fått undervisning, bör läraren välja att utifrån detta sätta in 
tidiga insatser. Det är viktigt att läraren är medveten om vad det beror på då alla insatser inte 
passar alla elever i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter då det finns olika anledningar till att 
de befinner sig där. Elever som uppvisar bristande fonologisk medvetenhet kan behöva öva 
mer genom olika språkövningar.  
 
Elever som har svårt med avkodningen, att läsa ord, kan få god effekt genom att läraren väljer 
att undervisa systematiskt och strukturerat genom den syntetiska ljudningsmetoden där fokus 
riktas mot kopplingen mellan fonem och grafem genom olika övningar. Det får inte gå för fort 
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fram då elever i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter i den första läsinlärningen behöver få 
gott om tid på sig att utveckla sin läsförmåga.  
 
Elever som har svårt att få läsflyt och som läser hackigt och långsamt kan gynnas av att 
läraren läser högt med eleven i en kvart om dagen. Här är det också fördelaktigt att gå ut med 
information om hur vårdnadshavare kan stötta barnen i deras läs- och skrivinlärning genom att 
ta sig tid att läsa tillsammans med dem. Eleverna behöver öva mycket på sin läsning. Det 
krävs många mil läsning för att bli en expertläsare. 
 
Läsning är en socialiserande process då eleverna ser kompisar som läser samt engageras i den 
litterära kultur som är i klassrummet när läraren väljer att ha högläsning för eleverna samt 
boksamtal. För att elever ska socialiseras in i den skriftspråkliga miljön som råder i 
klassrummet behöver läraren genom sina val hitta vägar att motivera eleven till att delta, 
speciellt de som befinner sig i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. Detta då individens 
motivation är den viktigaste faktorn för att inlärning ska ske. Ett förhållningssätt som lärare 
kan ha med sig är att elever hamnar i läs- och svårigheter när de möter skriftspråket som har 
en högre svårighetsgrad än det muntliga språket som eleven har övat sig på sedan den föddes. 
Detta innebär att det tar tid för flera av de elever läraren möter i skolan att lära sig att läsa. 
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för ert engagemang och för att ni delar med era av er kunskap. Jag vill även tacka min 
handledare Susanne Björkdahl Ordell. Tack för dina rika idéer, goda råd och allt stöd du gett i 
arbetet med denna studie.  
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Bilaga 1 - Missivbrev 
 
 
Hej! 
Jag heter Marie Johansson och jag läser min sista termin på grundlärarprogrammet F-3 på 
Högskolan i Borås. Jag genomför just nu mitt examensarbete på avancerad nivå om elever 
som befinner sig i riskzonen att utveckla läs- och skrivsvårigheter. 
 
Syftet med studien är att undersöka några lärares pedagogiska val i den första läs- och 
skrivinlärningen för elever i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. Jag är också intresserad 
av att ta reda på hur lärare arbetar med läs-och skrivinlärning, upptäcker och kartlägger elever 
i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter.  
 
Jag har fördjupat mig i forskning kring läs- och skrivsvårigheter och vilka pedagogiska 
möjligheter som finns för lärare i deras undervisning av elevers läs- och skrivinlärning. Som 
en del i mitt undersökande arbete vill jag intervjua dig för att få ytterligare kunskap och insikt 
i hur du som yrkesverksam lärare bedriver din undervisning. Intervjun kommer att ta cirka 30 
minuter. 
 
Vid intervjutillfället kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer. Det innebär att din medverkan är helt anonym och frivillig.  Du kan närsomhelst 
ångra dig och avbryta din medverkan. Informationen som samlas in är konfidentiell och 
kommer endast att användas i forskningssyfte.  
 
 
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig. 
  
Marie Johansson:            xxxx  
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 
 
Upptäcka och kartlägga elever i riskzonen 
 

• Elever som befinner sig i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter, vilka 
elever är det enligt dig? 

 
• Hur märker du om någon elev befinner sig i riskzonen för att utveckla läs- och 

skrivsvårigheter?  
 

• Hur kartlägger du dina elevers läs- och skrivinlärning?  
 
Metod och arbetssätt 
 

• Hur arbetar du med läs-och skrivinlärning för elever som befinner sig i riskzonen att få 
läs- och skrivsvårigheter?  

 
• Använder du någon speciell läsinlärningsmetod för att de ska lyckas? 

 
• Hur arbetar du med språklig medvetenhet med dina elever i årskurs 1? 

 
• Hur undervisar du förebyggande för att motverka att dina elever ska få läs- och 

skrivsvårigheter?  
 

• Vad är det enligt dig som gör att elever som befinner sig i riskzonen att utveckla läs- 
och skrivsvårigheter lyckas i sin läs-och skrivinlärning? 

 
• Hur arbetar du för att alla elever ska utveckla sin läsförmåga? 

 
• Hur motiverar du elever till läsning och till skrivning?  

 
• Hur stöttar du elever som läser långsamt och hackigt och har svårt att få flyt i sin 

läsning? 
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