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Abstrakt	  

Föreliggande examensarbete bygger på kvalitativa intervjuer bland fem lärare som är 

verksamma inom förskoleklassverksamhet i Halmstad kommun. Syftet med studien är att ta 

reda på hur lärare arbetar med fonologisk medvetenhet som en tidig insats för att förhindra 

läs- och skrivsvårigheter i skolan samt i det framtida yrkeslivet. Vår frågeställning har inriktat 

sig kring vilka arbetssätt lärare arbetar med för att förebygga framtida läs- och 

skrivsvårigheter samt vilket synsätt lärarna har på de elever som är i behov av stöd. Resultatet 

visar att lärarna dagligen arbetar med elevernas fonologiska medvetenhet och att lärarna är väl 

medvetna om att eleverna behöver ha goda kunskaper kring bokstäver och fonem för att 

kunna lära sig läsa och skriva. De intervjuade lärarna är även eniga om att tidiga insatser ska 

tillämpas så snabbt det bara går, så att eleverna får det stöd som de behöver för att kunna klara 

sin skolgång.  

 

Nyckelord: 

Fonologisk medvetenhet, förskoleklass, arbetssätt, synsätt, tidiga insatser 
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1.0	  Inledning	  

Enligt den rapport som EU-kommissionen gjorde 2012 har vi idag många i vårt samhälle som 

har problem med läsning och skrivning och det är inte enbart i skolan (1 av 5 når inte målen 

som 15-åringar) som detta märks av eller behövs förbättras och utvecklas, utan även i 

väntrummet hos doktorn/tandläkaren, arbetsförmedlingen eller i shoppingcentret. Det finns 

möjligheter att på alla ovan nämnda platser utveckla läs- och skrivinlärningen. EU:s rapport 

visar att om vi utvecklar en god läs- och skrivförmåga så skulle vi också lösa många problem 

vi möter i samhället, vilket bland annat skulle vara bristande självförtroende, hälsa, arbete och 

livsstil; alla områden behöver förståelse och kunskaper för läsning och skrivning. Men det är 

inte bara ett problem i samhällets offentliga platser utan det är ett dolt problem där barn 

gömmer sina svårigheter för sina föräldrar och föräldrarna gömmer sina svårigheter för sina 

barn (EU, 2012). 

 

EU-kommissionens rapport tar upp hur viktigt det är att det finns kunniga lärare i skolorna 

som gör tidiga kartläggningar på elever för att finna de som är i behov av stöd, men också att 

lärarna idag ska kunna få in så mycket läs- och skrivinlärning att elevernas kunskaper inte är 

några problem för dem under fortsatt skolgång samt senare i arbetslivet. Rapporten från EU 

framhäver att det inte bara ligger på skolan att utveckla och förhindra svårigheter inom 

läsningen hos eleverna utan även att hemmet har en stor del i detta. EU-kommissionen 

förklarar i rapporten att det är viktigt att även ungdomar och vuxna får hjälp och stöd för att i 

sin tur kunna hjälpa och stödja de yngre eller andra i sin omgivning. Här kommer då skolan in 

som enligt rapporten behöver ha kunniga lärare för att kunna stödja de elever som är i behov 

av stöd för att kunna ta till sig allt som de behöver kunna om läsning och skrivning. Dessa 

kunskaper ska eleverna ta till sig redan i förskoleklassen, alltså är det redan i förskoleklassen 

eller ännu tidigare viktigt att kartlägga eventuella behov av stöd i tid. EU-kommissionen 

understryker att förskoleklasslärare behöver ha omfattande kunskaper om teoretiska grunder 

om literacy för att kunna ta hand om samt upptäcka de elever som är i behov av stöd när det 

gäller läs- och skrivinlärning. Genom att kunna ge eleverna det stöd de behöver i klassrummet 

och i hemmet så kan eleverna bli helt inkluderande och finna utbildningen lärande och 

givande samt att eleven då kan bli engagerad och motiverad (EU, 2012) 

Med tanke på den stora betydelse som språket har för oss människor lägger vi stor vikt vid att 

se till så att alla har samma rättigheter att lära sig språket. Vi har valt att lägga fokus på tidiga 

insatser vid läs- och skrivinlärning. Med de erfarenheter i verksamheten och de år i ryggen 
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från lärarutbildningen har vi märkt att många, barn som vuxna, tyvärr har svårigheter med läs- 

och skrivinlärningen. Att detta borde fångas upp, åtgärdas och förhindras samt förebyggas är 

något som står skrivet i läroplaner och skollagen men som inte alltid uppmärksammas av de 

lärare vi mött ute i verksamheten. I skollagens första kapitel under paragraf fyra framkommer 

det att det ska tas hänsyn till barns och elevers olika behov, att de ska få stöd och stimulans så 

att de utvecklas så långt som möjligt (Skollag, 2010). 

Genom att skriva detta arbete hoppas vi kunna fördjupa våra kunskaper i det gemensamma 

intresset för barns språkutveckling samt specialpedagogik. Vi har valt att göra denna studie 

om hur lärare i förskoleklass arbetar med fonologisk medvetenhet inom läs- och 

skrivinlärning som en tidig insats för att fånga upp alla eleverna och tidigt kunna ge de elever 

som är i behov av stöd rätt hjälp så snabbt som möjligt. Att göra denna studie är en följd av att 

vi upplevt ett problem då lärarna många gånger tappar de elever som har det svårt och halkar 

efter. Därför ska vi göra en studie som visar hur lärare arbetar med att förebygga läs- och 

skrivsvårigheter genom fonologisk medvetenhet. 

1.1	  Syfte	  

Syftet med denna kvalitativa studie är att vi vill ta reda på hur några lärare i förskoleklasser 

runt om i Halmstad kommun arbetar med fonologisk medvetenhet som en tidig insats för att 

förhindra läs- och skrivsvårigheter i skolan samt i det framtida yrkeslivet. 

Målsättningen med vår studie är att bidra till forskningen vad gäller lärarnas eget tänkande 

och deras arbete med eleverna och tidiga insatser för att förebygga eventuella läs- och 

skrivsvårigheter. 

 

1.1.1	  Forskningsfrågor	  

• Vilka metoder och arbetssätt arbetar lärare med för att förebygga framtida läs- och 

skrivsvårigheter hos eleverna? 

• Vilket synsätt har lärarna på de elever som är i behov av stöd? 

 

1.1.2	  Begrepp	  

Tidiga insatser – Sätta in stöd för de elever som är i behov av stöd så tidigt som det bara går.	  

 

Bornholmsmodellen – En arbetsmetod för att lära ut fonologisk medvetenhet. 
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Fonologisk medvetenhet – Förmågan att uppmärksamma språkljud i ord. 

 

Läs- och skrivinlärning - Hur elever lär sig läsa och skriva. 

 

Proximala utvecklingszonen – Skillnaden mellan en elevs utvecklingsnivå som bestäms av 

oberoende problemlösning, och den potentiella utveckling som bestäms genom 

problemlösning tillsammans med en lärares stöd eller i samarbete med klasskamrater. 
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2.0	  Tidigare	  forskning	  

Vi kommer i denna del av arbetet presentera den tidigare forskning som gjorts inom de olika 

begrepp som ligger till grund i vår studie. Översikten visar att den tidigare forskning som 

gjorts är mest på barn i förskolan eller på elever från första klass och uppåt. Däremot finns det 

väldigt sparsamt med forskning på elever i förskoleklass, detta trots att många resultat påvisar 

att forskning i förskoleklass bör göras och att stöd till elever i behov bör få rätt stöd i tid samt 

att innan årskurs ett är det viktigt att eleverna har en bra språklig medvetenhet. 

2.1	  Tidiga	  insatser	  

Det är nödvändigt att så tidigt som möjligt identifiera elever i svårigheter och ge dem det stöd 

de behöver. Om skolan avvaktar med att sätta in stöd till eleverna riskerar insatserna att sättas 

in för sent och då bli ineffektiva (Myrberg & Lange, 2006). Det kan märkas redan i årskurs ett 

där en elev som inte klarar av att ordavkodning eller “knäcka koden” i sin läs- och 

skrivinlärning löper 90 % risk att få bestående lässvårigheter (Myrberg, 2001). De tidiga 

insatserna som skolan bör sätta in för elever som har behov av stöd ska vara kontinuerliga 

samt sträcka sig över längre tider och inte bestå av korta insatser på några enstaka tillfällen. 

Det är även viktigt att eleverna följs upp flera gånger under den tid som de får stöd, även 

annars också, för att se till så att deras kunskaper inte försämras samt att vid sårbara 

situationer, exempelvis övergångar mellan förskola-förskoleklass-skola, följa eleverna noga 

för att inte ”tappa” några på vägen (Marklund, Andershed & Andershed, 2012). 

Vi kan idag se att det från 2004 har gjorts stora ansträngningar och framsteg vad gäller att 

sätta in tidiga insatser för de elever som är i behov av stöd (European Agency, 2010). 

Huvudmålet med att sätta in tidiga insatser är att tillhandahålla meningsfulla och positiva 

aktiviteter för att främja elevernas utveckling för att ge dem en positiv effekt på deras 

livskvalité, sociala livet privat, i skolan men också i samhället i stort (European Agency, 

2014). Det kan kanske tyckas fel att ge några elever extra tid med lärare, men det är inte bara 

elever som är i behov utav stödet som gynnas utan även de elever som befinner sig runt 

omkring. Därför är det viktigt att inkludera alla elever, oavsett om de har extra stöd eller inte. 

Trots de förbättringarna som gjort krävs det mer arbete för att kunna garantera att alla elever 

får det stöd som de behöver (European Agency, 2010), vilket är en rättighet som alla elever 

har rätt att få (European Agency, 2014). Men med den mentaliteten som idag genomsyrar 

skolan, “vänta - och - se”, hjälper lärarna eleverna med deras svårigheter först när de 
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uppmärksammas om ens då, eftersom det finns en övertro på att eleverna ska mogna och 

deras svårigheter ska växa bort av sig själva (von Greiff, Sjögren & Wieselgren, 2012). 

Genom att tidigt identifiera de svårigheter som finns, arbeta förebyggande och se möjligheter 

och hinder på organisation-, grupp- och individnivå, samt att lägga fokus på att skapa goda 

lärmiljöer (Persson, 2010) finns det goda chanser att i tid hjälpa de elever som är i behov utav 

stöd eller helt förebygga att de olika svårigheterna uppstår. 

Att arbeta förebyggande för att undvika läs- och skrivsvårigheter hos eleverna innebär att 

arbeta med elevernas fonologiska medvetenhet. Ett exempel på att arbeta med den 

fonologiska medvetenheten är med hjälp utav sagoläsning (Arnqvist, 2003). I böcker kan 

eleverna uppmärksamma skriften vilket gör att ord och meningar hamnar i fokus. När elever 

har hittat ord och meningar brukar ett intresse för det skrivna ordet uppstå och då är det hög 

tid att låta eleverna själva få träna på att skriva. Olika sätt att introducera en aktivitet med 

koppling till sagan kan vara att skriva en egen fortsättning eller ett brev till någon karaktär i 

sagan. Genom att skriva får eleverna insikt om att det går att kommunicera även med skrift, 

vilket är en viktig insikt när eleverna ska lära sig att läsa och skriva (Arnqvist, 2003). 

2.2	  Fonologisk	  medvetenhet	  

Den viktigaste grunden för att börja läsa och skriva är att upptäcka alfabetet med dess 

bokstäver och de fonem som tillhör. Genom att träna upp bokstäverna och deras fonem får 

eleverna lära sig att kombinationer av bokstäver går att omvandla till olika ljud och ord. Att 

förstå denna grund är den viktigaste förutsättningen för att bli läs- och skrivkunnig 

(Samuelsson, 2007) och denna förståelse främjas av att elevernas fonologiska medvetenhet 

tränas upp (Lundberg, 2011). Det spelar ingen roll hur läraren planerar för läsundervisningen 

utan det viktigaste är att börja arbeta med vårt alfabet och de tillhörande fonemen (Lundberg, 

2007). Därefter är det viktigt att visa att olika ord går att dela upp i olika fonem (Lundberg & 

Herrlin, 2007) vilket inte är något som kommer av sig själv utan är något som måste tränas 

upp (Lundberg & Strid, 2009). Därför är daglig träning av bokstavskännedom och fonem 

oerhört viktig och skulle öka elevernas förmåga att läsa.	  

De elever som inte når en fonologisk medvetenhet får svårt att lära sig sambandet mellan 

bokstäver och talljuden vilket leder till svårigheter att “knäcka koden” i deras läsning. För att 

eleverna ska kunna bli fonologiskt medvetna måste de förstå det alfabetiska systemet där de 

får träna på bokstäverna, deras fonem samt att olika kombinationer av bokstäver bildar olika 
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ljud. Den bristande fonologiska medvetenheten är den vanligaste orsaken till att elever får läs- 

och skrivsvårigheter vilket leder till att de flesta insatserna för elever i behov av stöd 

domineras av fonologisk träning (Samuelsson, 2007). De elever som i början av 

förskoleklassen har svårt med fonem och inte får träna upp detta kommer få det svårt i skolan 

(Lundberg, 2011) vilket kan leda till att eleverna hamnar i en nedåtgående spiral. Därför är det 

viktigt att ge eleverna en god förberedelse inför deras möte med skriftspråket så att fonemens 

värld blir synlig för dem (Lundberg & Strid, 2009). Lärarkompetensen är därför a och o vid 

undervisningen av den fonologiska medvetenheten. Om en lärare förstår innebörden med 

fonologisk medvetenhet så kan hen också lära ut hur det används så att eleverna förstår varför 

de lär sig, till exempel fonem (Ehri & Nunes m.fl., 2001). Skillnaden mellan lärare som kan 

verklighetsförankra undervisningen med någon som inte kan, gör att kunskaperna hos 

eleverna blir stora. 

Idag är förskoleklassen integrerad i grundskolans läroplan och förskolan har en egen läroplan, 

därför anser många forskare att det borde ställas högre krav på förskolan och att den 

fonologiska medvetenheten borde börja tränas upp mer redan i förskolorna (Lundberg, 2011). 

Att sätta in stöd tidigt till de elever som behöver är idag en självklarhet i skolan, men det 

skulle fungera att redan i förskolan kontrollera barn, på 3,5 år, om de riskerar att få läs- och 

skrivsvårigheter samt framtida svårigheter (Scarborough, 1990). Därmed skulle det som lärs 

ut i förskoleklassen om bokstavskännedom och deras fonem kunna introduceras redan i 

förskolan och på det vis kunna ge eleverna en bättre start och grund inför kommande läs- och 

skrivinlärning. 

 

2.3	  Arbetssätt	  

För att kunna introducera bokstäver, fonem och då lägga grunden för kommande läs- och 

skrivinlärning behöver lärarna använda någon eller några arbetssätt. Idag finns det många 

olika sorters modeller att använda, några välkända men även en hel del mindre kända eller 

egen kombinerade av lärare.	  	  

 

Den mest kända arbetsmodellen för att lära ut språklig medvetenhet och då framförallt 

fonologisk medvetenhet är Bornholmsmodellen som studerades fram av Lundberg, Frost och 

Peterson på just Bornholm i Danmark 1988. Sedan dess har många studier gjorts med hjälp 

utav arbetsmetoderna som följer med Bornholmsmodellen och de visar tydligt att elevernas 

fonologiska medvetenhet ökar och med hjälp utav de kartläggningsmaterial som medföljer 
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modellen kan de elever med eventuella läs- och skrivsvårigheter fångas upp och få hjälp i tid 

samt att lärarna kan se till att förebygga att fler elever får läs- och skrivsvårigheter (Lundberg, 

2007). 

 

Genom att använda Bornholmsmodellen tränar eleverna dagligen med hjälp utav rim, ramsor 

och andra lekar upp sin språkliga medvetenhet, bokstavskännedom, ordförråd och orientering 

i uppgifter (Lundberg, 2007).  

 

Som vi nämnde tidigare så finns det fler metoder att använda sig utav som lärare för att 

förebygga läs- och skrivsvårigheter hos eleverna genom att träna upp deras fonologiska 

medvetenhet. Halmstads kommun har i ett samarbete med barn och ungdomsförvaltningen 

arbetat fram ett material med riktlinjer och stöd i syfte att främja elevers språk-, läs- och 

skrivutveckling. Detta material är framtaget genom studier gjorda utav Erika Eklöf och 

Johanna Kristensson (reviderad 2014) som arbetar som specialpedagog och legitimerad 

logoped i Halmstad kommun. 

 

Studien (Eklöf och Kristensson, reviderad 2014) visar att elever idag inte når upp till de mål 

som är uppsatta och att det är en tydlig skillnad mellan pojkars och flickors kunskaper inom 

läsning och skrivning. Även en nedåtgående utveckling för läsförståelse, läsvanor och 

litteratur är något som märks tydlig (Eklöf & Kristensson, reviderad 2014). Med tanke på 

detta har BUF tagit fram rutiner för att främja barns och elevers språk-, läs- och 

skrivutveckling. 

Skriften ska användas av samtliga förskolor, grundskolor och grundsärskolor inom 

BUF. Att arbeta för att främja barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling är av 

stor vikt för barns och elevers skolframgång och en förutsättning för att barn och elever 

ska ha möjlighet att erhålla kunskap, trygghet och framtidstro. (Eklöf & Kristensson, 

reviderad 2014) 

2.4	  Lärarkompetens	  

En betydelsefull faktor för ett framgångsrikt arbetssätt är en hög lärarkompetens. Det är de 

lärare som har beprövad erfarenhet och/eller evidensbaserad kunskap som är insatta i de 

samband som finns mellan tal och skrift, som bör ge eleverna det stöd som de behöver. Den 

kompetenta läraren som är trygg i sin arbetsroll kan behärska många olika arbetsmetoder och 

anpassar sin undervisning utifrån varje enskild elevs förutsättningar (Frost, 2002). Genom att 
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variera arbetsmetoder kan lärare hjälpa elever att finna effektiva läs- och skrivstrategier 

(Myrberg & Lange, 2006). Vidare är det viktigt för de elever som är i riskzonen för 

lässvårigheter att få en organiserad och systematisk undervisning som är testad och prövad i 

praktiken (Snow, Burns & Griffin, 1998). 

Det är inte valet av metod som avgör hur eleven presterar utan det är lärarens förmåga att 

identifiera de styrkor och svagheter som eleven besitter för att kunna utforma undervisningen 

på bästa sätt (Frost, 2002). För att kunna identifiera de svårigheter som eleven har behöver 

läraren ha kunskaper om läs- och skrivprocessen och då kunna ringa in de områden som 

eleven behöver få stöd i (Frost, 2002). 

2.5	  Ond	  spiral	  

Elever som har kommit längre i sin språkutveckling kan tillfredsställa sin nyfikenhet genom 

att ställa frågor eller be en vuxen eller ett äldre syskon att läsa sagor för dem. Genom detta så 

får dessa elever mer språklig stimulans gentemot de elever som kanske inte riktigt har kommit 

lika långt i sin språkutveckling. Konsekvensen av detta kan bli att de elever som har språket 

och är duktiga blir ännu bättre, och de elever som har lite svårare för språket halkar efter 

(Sandberg, 2009). En elev som har det svårt tidigt med läs- och skrivinlärningen men inte får 

någon hjälp kan få allvarliga problem (Høien och Lundberg, 2013). De kan enkelt hamna i en 

ond spiral där nederlag och misslyckande leder till nya nederlag och misslyckanden 

(Lundberg, 2009). Denna spiral kan medföra att eleverna försöker undvika kontakt med 

läsning och skrivning vilket i sin tur leder till att god inlärning och utveckling minskar och 

gör att det längre fram blir svårare för eleven. Vidare kan de svårigheter för läsning och 

skrivning föra med sig dolda problem som dåligt självförtroende och socio- emotionella 

problem (Høien & Lundberg, 2013) 

Att en elev hamnar i en ond spiral resulterar i att elevens egna och omgivningens 

förväntningar om goda resultat sjunker. Det gäller därför att lärare samarbetar med föräldrar 

för att försöka hjälpa eleverna ur de onda cirklarna och istället skapa goda cirklar. För att 

kunna göra goda cirklar behöver eleverna gott självförtroende, ökad motivation vilket leder 

till lust att lära (Taube, 2007). 

2.6	  Sammanfattning	  av	  tidigare	  forskning	  

I den tidigare forskningen som vi hittat framkommer det att böcker är en stor del för att skapa 

ett intresse för skrift och sagoläsning. Forskarna lägger vikt vid att det är viktigt att få elever 

intresserade av text vilket de menar kan göras med sagor, rim och ramsor och lek. Genom att 
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låta barn/elever komma i kontakt med skrift i böcker och andra texter så ökar det deras 

förståelse om att skrift är ett sätt att kommunicera. För att göra elever intresserade av böcker 

så krävs det att lärmiljön är inbjudande, intressant och spännande. 

Marklund, Andershed & Andershed (2012) tillsammans med Lundberg & Herrlin (2007), 

Lundberg & Strid (2009) och Samuelsson (2007) menar på att det är viktigt att sätta in tidiga 

insatser tidigt för att eleverna inte ska hamna i en nedåtgående spiral som medför att eleverna 

inte utvecklar sin läs- och skrivförståelse. I rapporten från EU-kommissionen (2012) tas det 

upp precis som hos de andra forskarna vikten av att läraren är den som ska se till så att det 

finns meningsfulla aktiviteter. Genom att dagligen arbeta meningsfullt med böcker, lek och 

andra aktiviteter ökar eleverna sin fonologiska medvetenhet vilket leder till att de ”knäcker 

koden” till att börja läsa. 

Ehri och Nunes (2001) redogör för att det är viktigt att eleverna tränar upp sin fonologiska 

medvetenhet men att detta görs på olika sätt i olika klasser beroende på lärarens kunskaper. 

Frost (2002) visar på att de lärare som har bra kunskaper och är trygga i sin roll inte är låsta 

till ett arbetssätt utan varierar mellan olika metoder för att främja läs- och skrivutvecklingen 

hos eleverna. Genom att stödja en elev gynnas även de elever som är runt omkring. 

 

En bra metod är att arbeta utefter Bornholmsmodellen där eleverna får träna strukturerat 

genom rim och ramsor och med språklekar för att nå en god fonologisk medvetenhet. Att 

arbeta med Bornholmsmodellen kan även innebära att de elever som är i behov av stöd 

uppmärksammas i tid och får det stöd den eleven behöver. 

Gemensamt för alla forskare är att eleverna behöver få en fonologisk medvetenhet för att i sin 

tur kunna börja läsa och skriva. Vägen dit innebär att eleverna måste förstå kombinationen 

mellan bokstav och ljud. Forskarna menar att den vanligaste orsaken till läs- och 

skrivsvårigheter är en bristande fonologisk medvetenhet. 
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3.0	  Vetenskapliga	  perspektiv	  

I denna del kommer vi redogöra för de perspektiv som kommer genomsyra hur vi analyserar 

och tänker kring ämnet. Vi har valt att utgå från det sociokulturella perspektivet som en 

översiktlig teoretisk ram, med utgångspunkt i Vygotskijs teorier. Detta perspektiv ser vi som 

en självklar del när det gäller yngre barn och pedagogik kring deras lärande och det är därför 

vi valt att använd det sociokulturella perspektivet som utgångspunkt men vi kommer inte att 

analysera resultatet med hjälp utav det perspektiv. För att analysera resultatet kring lärarnas 

syn på elever i behov av stöd kommer vi att utgå från ett relationellt respektive kategoriskt 

perspektiv. 

3.1	  Sociokulturellt	  perspektiv	  

Inom det sociokulturella perspektivet nämns social interaktion och språket som det viktigaste 

verktyget för lärande. Användandet av artefakter är en möjlighet för att stötta elevens 

tänkande, med artefakter menas de resurser, såväl språkliga (eller intellektuella) som fysiska, 

som vi har till förfogande och som vi utnyttjar när vi tolkar vår omvärld och agerar i den 

(Säljö, 2000). 

 

  Vygotskijs teori grundar i att det är den verbala interaktionen och den sociala kontexten i en 

handling som är de viktiga. Vygotskij menar att förskolebarn kan förstå symboler, läsning och 

skrivning om det anses vara betydelsefullt för/av barnet, samt att de bör integreras i lekfulla 

sammanhang. I leken är barnet koncentrerat på själva leken inte på de färdigheter som övas. 

Leken medför att barnet kan delta i aktiviteter som de ännu inte bemästrar som till exempel 

leka affär trots att barnet inte kan räkna. Leken är därför ett mycket bra hjälpmedel när man 

vill skapa förutsättningar för förskolebarn att bli bekanta med skriftspråket (Skolverket, 

2003). 

 

Den proximala utvecklingszonen menar Vygotskij (1999) är den zon som utmanar eleven att 

klara en specifik arbetsuppgift med till exempel hjälp av en vuxen eller en klasskompis som 

eleven inte annars skulle klara av. Elever som får arbeta kontinuerligt med uppgifter som 

befinner sig inom den proximala utvecklingszonen, kommer att se resultat efter en tid. Blir 

däremot uppgifterna allt för enkla finns risken att eleven uppfattar uppgifterna som tråkiga 

och blir de för svåra att genomföra finns risken att eleven ger upp, oavsett så förlorar eleven 

all sin motivation och utvecklas inte enligt kunskapsmålen. För att lärarna ska kunna bedöma 
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vilka uppgifter som ligger inom den proximala utvecklingszonen för varje enskild elev krävs 

en beprövad erfarenhet. 

   

I Vygotskijs teori beskrivs det sociala och verbala samspelet mellan vuxna och barn som den 

drivkraft som tar utvecklingen framåt. Detta synsätt beskriver förmågan att läsa och skriva 

som en kommunikativ utveckling där både vuxen och barn är medagerande. Utvecklingen av 

läs- och skrivkunnighet är en process som pågår ständigt från det lilla barnet i förskolan till 

den vuxne som läser mer avancerad litteratur. Det är viktigt att man tar sin utgångspunkt i att 

förmågan att läsa och skriva är ett resultat av den interaktion som sker mellan vuxen-barn 

eller mellan barn-barn men även mellan de som kan läsa och de som inte kan läsa (Skolverket, 

2003). 

För Vygotskij infann sig tidigt en inriktning på den sociala miljön och han menar att individer 

integreras olika beroende på situationer under sin uppväxt (Vygotskij, 1999). Utifrån det 

sociokulturella perspektivet är kontexten det väsentliga, och med det menas sambandet där 

lärprocesserna förekommer och hur omvärlden framställs. Individen kan skapa nya kunskaper 

och färdigheter genom kommunikation med andra, det är i det vardagliga samspelet vi lär. 

Säljö (2000) skriver att i en inlärningsmiljö med sociokulturellt perspektiv ska läraren vara 

medveten om var i sin kunskapsutveckling eleven befinner sig men samtidigt inte glömma 

omgivande faktorer.    

 

Att utgå från det sociokulturella perspektivet är betydelsefullt för vår studie då vi anser att det 

är viktigt att tidigt skapa en språklig miljö som aktivt arbetar med språket i skolan. Genom att 

så tidigt som möjligt inspirera barns språkliga medvetenhet kan detta hjälpa barnen att enklare 

hantera eventuella läs- och skrivsvårigheter. Pedagogiska åtgärder borde inte avvaktas på 

grund av en omognad hos barnet utan specifika insatser ska sättas in omgående. 

3.2	  Relationellt	  och	  kategoriskt	  perspektiv	  

I Perssons bok (2010) kan man läsa om dilemmat med den svenska skolan. Skolan ska vara 

likvärdig där målen ska vara lika för alla elever men samtidigt ska den vara öppen för och 

stödja mångfald. De svårigheter som finns inom den specialpedagogiska verksamheten kan 

beskrivas ur två olika synsätt, det relationella och det kategoriska perspektivet. 
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3.2.1	  Relationellt	  perspektiv	  

Det relationella perspektivet innebär kort, en elev som befinner sig i svårigheter. Enligt 

Emanuelsson m.fl. är det viktigt att se vad som sker i förhållandet och interaktionen mellan 

två aktörer. Där är det inte den enskilde elevens beteende som ska stå i fokus utan man får 

överväga svårigheterna ur ett socialt och miljörelaterat perspektiv. Detta perspektiv innebär 

också att elevens förutsättningar i olika avseenden även ses relationellt, det vill säga olika 

förändringar i elevens närhet kan inverka på elevens förutsättningar att efterleva krav och 

uppfylla mål (Persson, 2010). Ser man specialpedagogiken ur ett relationellt perspektiv är 

tidsaspekten viktig. Det går ut på att hela utbildningsmiljön behöver genomsyras och att 

uppkomsten av specialpedagogiska behov problematiseras och att långsiktiga arbetsstrategier 

tas fram (Emanuelsson m.fl. 2001). 

 

Vad gäller det relationella perspektivet så lyfts problemet från eleven och istället är det 

miljön, i skolan, hemmet och samhället, som är det som har problem (Nilholm, 2005). Istället 

för att ta bort eleven från den undervisningen som bedrivs i klassrummet så görs ändringar i 

miljön och undervisningen så att eleven med svårighet kan vara delaktig (Persson, 2010). 

Persson (2010) tar upp att i det relationella perspektivet så ligger mycket på läraren att 

anpassa undervisning och miljön så varje enskild elev kan vara delaktig. Här är det också av 

vikt hur problemet ses och vem som har eller är i ett problem/svårighet. 

3.2.2	  Kategoriskt	  perspektiv	  

Ser man däremot ur ett kategoriskt perspektiv kan detta beskrivas som att eleven är 

problembärare, och man uttalar sig om elever med svårigheter. Persson (2010) menar att 

svårigheterna ses som biologiskt betingande brister hos eleven, svårigheterna uppkommer 

som en påföljd av t.ex. låg begåvning eller svåra hemförhållanden. 

Nilholm (2005) tar upp det som Persson kallar ett kategoriskt perspektiv men väljer att kalla 

samma perspektiv för det traditionella perspektivet. Både Persson (2010) och Nilholm (2005) 

förklarar att det kategoriska perspektivet innebär att “problemet” är hos eleven. Det 

kategoriska perspektivet innebär en segregerad undervisning för de elever som har problemet 

och att undervisningen anpassas så att flera elever med samma problem kan arbeta 

tillsammans. Detta görs med hjälp utav en speciallärare som är inriktad på det specifika 

problemet (Nilholm, 2005). 
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Trots att det kategoriska perspektivet får mycket kritik idag så är det ändå det som är det mest 

framträdande i skolorna. Den segregerade undervisningen kan ha försvunnit men problemet 

ligger kvar hos eleven. Detta då verksamheten fortfarande domineras av ett traditionellt 

perspektiv (Nilholm, 2005). 

3.3	  Sammanfattning	  

För att sammanfatta det sociokulturella perspektivet nämns den sociala interaktionen och 

språket som det viktigaste redskapet för lärande. Vygotskijs teori grundas i att det är den 

verbala interaktionen och den sociala kontexten i en handling som är viktiga. Vygotskij 

(1999) förklarar att de elever som utmanas till att klara en specificerad uppgift tillsammans 

med stöd från en vuxen, lärare eller klasskompis som eleven annars inte hade kunnat 

genomföra kallas den proximala utvecklingszonen. Elever som får arbeta kontinuerligt med 

uppgifter som befinner sig inom den proximala utvecklingszonen, kommer att se resultat efter 

en tid. 

Ett synsätt som Vygotskij beskriver som den drivande kraft som för utvecklingen fram är det 

sociala och verbala samspelet mellan vuxna och barn. Detta synsätt redogör för att förmågan i 

att läsa och skriva är en kommunikativ utveckling där både vuxna och barn är deltagande. 

Två andra synsätt som beskriver de svårigheter som finns inom den specialpedagogiska 

verksamheten är det relationella och det kategoriska perspektivet. Det relationella perspektivet 

innebär att en elev befinner sig i svårigheter. Det är inte den enskilde elevens beteende som 

ska stå i fokus utan läraren får reflektera över svårigheterna ur ett socialt och miljörelaterat 

perspektiv. Detta perspektiv innebär också att elevens förutsättningar i olika avseenden även 

ses relationellt, det vill säga olika förändringar i elevens närhet kan inverka på elevens 

förutsättningar att genomföra vissa krav eller mål (Persson, 2010). 

 

Ser man istället ur ett kategoriskt perspektiv beskrivs detta som att eleven är problembärare. 

Persson (2010) menar att svårigheterna ses som biologiskt betingande brister hos eleven, 

svårigheterna uppkommer som en påföljd av t.ex. låg begåvning eller svåra hemförhållanden. 

	   	  



Examensarbete	  VT-‐15	   	   Annelie	  Lövholt	  
Högskolan	  Halmstad	   	   Evelina	  Jochmus-‐Stöcke	  

	   16	  

4.0	  Metod	  

Vi har valt att utgå ifrån kvalitativa intervjuer då det kändes mest relevant för vår studie. 

Anledningen till valet av kvalitativa intervjuer var att vi kände att vi skulle få ut mest 

information om det vi ville undersöka. Kvale & Brinkman (2009) menar att kvalitativa 

forskningsintervjuer är ämnesorienterad, det är alltså personer som delar samma intresse som 

samtalar kring något som intresserar båda personerna. Eftersom vi båda är intresserade av 

specialpedagogik och elevers läs- och skrivinlärning så kändes ämnet relevant. Samtal är en 

grundläggande form för mänskligt samspel (Trost, 1997) och därför vill vi få bra samtal med 

de intervjuade lärarna. När det gäller själva intervjun så har vi valt att göra halvstrukturerade 

intervjuer där vi hade en intervjuguide som stöd men att prata kring det ämnet och gå in på det 

som lärarna berättar om. Trost (1997) menar att det är de första frågorna i en intervju som 

avgör för hur resten av intervjun kommer gå. Därför har vi valt att börja med en generell fråga 

som kan leda in på ett intressant svar att bygga vidare på. 

 

4.1	  Etiska	  överväganden	  

För att kunna genomföra vår studie kommer vi att ta hänsyn till de etiska övervägandena från 

Vetenskapsrådet (2002). De olika riktlinjerna som vi kommer ta hänsyn till är: informations-, 

samtycke-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet innebär att informera deltagarna om forskningens syfte, varifrån forskaren 

kommer. I informationen ska det även upplysa om att det är frivilligt att medverka samt att 

uppgifter som ges enbart ska användas i forskningssyfte. Att informera deltagarna hur studien 

kommer gå till samt vilka vinster som den nya kunskapen kan ge för att motivera deltagarna. 

Informationen kring forskningen ska vara deltagarna tillhanda innan 

undersökningen/intervjun äger rum (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Vi kommer att uppfylla detta informationskrav i vårt informationsbrev som lärarna kommer få 

vid vår första kontakt med dem. Där kommer vi att förklara vilka vi är samt vad det är för 

studie vi gör och hur vi kommer ta hänsyn till de resterande riktlinjerna som Vetenskapsrådet 

(2002) tar upp. 

 

Samtyckeskravet innebär att forskning enbart genomförs med personer som gett sitt samtycke 

till att delta i forskningen. I samtycket ska det även här framgå att deltagarna när som helst 
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kan avbryta undersökningen utan att det medför några negativa följder för dem 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Konfidentialitetskravet handlar om att de uppgifter som kommer fram under forskningen inte 

sprids utan används enbart till den givna forskningen. Personer som deltar kommer inte kunna 

identifieras och materialet skall förvaras på ett säkert sätt, där obehöriga inte kan nå 

informationen. Vad gäller när någon deltagare vill vara anonym kan det vara svårt att 

genomföra, speciellt vid kvalitativa studier där deltagarna kan känna igen sig och eventuellt 

andra om informationen i studierna är väl detaljerade (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Nyttjandekravet innebär att deltagarnas uppgifter inte får användas för andra ändamål eller 

genom åtgärder som kan påverka den enskilda deltagaren. Forskningsdeltagarna kan efter eget 

initiativ ta del av och använda forskningsresultatet om deltagaren söker hjälp hos exempelvis 

sociala myndigheter. Däremot får inte de sociala myndigheterna använda forskningsresultatet 

för att se till så att deltagaren får hjälp (Vetenskapsrådet, 2002). 

4.2	  Urval	  

Vi hade tänkt intervjua åtta verksamma förskoleklasslärare med en förhoppning om att kunna 

få en spridning på områden. Så blev inte fallet utan det blev ett bekvämlighetsurval (Trost, 

1997) då det var sex lärare som hade intresse av att ställa upp på intervju, men enbart fem 

stycken kunde. Av dessa fem lärare valde vi att intervjua alla. 

 

Med ett bekvämlighetsurval menas att vi fick ta de lärarna som vi kunde få tag på för tillfället 

och detta med hjälp utav kontakter i vårt nätverk. Vår väg till att hitta lärare att intervjua var 

lång då kommunen valt att ta bort all kontaktinformation till de olika skolorna, men vi fick tag 

på mailadresser till en del förskoleklasslärare med hjälp utav en VFU-handläggare på 

Högskolan. Vi mailade till 40 olika lärare där vi skickade med information om oss, vår studie 

samt det informationsbrev vi har skrivit (Bilaga 1). 

4.3	  Genomförande	  

Vi intervjuade fem olika lärare på fyra olika skolor i Halmstads kommun. För att underlätta 

för de deltagande lärarna åkte vi ut till deras skolor där intervjuerna varade i cirka 30 minuter 

vardera. För att dokumentera intervjuerna valde vi att använda utrustning för ljudinspelning, 
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vi frågade alla deltagande lärarna om det var okej att vi spelade in dem innan intervjuerna 

påbörjades. 

För att bearbeta den inspelade dokumentationen så transkriberade vi intervjuerna efter att de 

hade genomförts. Vi valde här att inte ta med alla pauser, suckande och små innehållslösa ord 

som mm, aha utan vi transkriberade det som var av vikt för studien. När transkriberingarna 

var klara gick vi igenom alla fem för att hitta gemensamma teman. Dessa teman valde vi efter 

vad vi ställt för frågor men också vad lärarna svarat, det blev fyra teman. 

I vår resultatanalys kommer det finnas namn på lärarna, dessa är fiktiva och har inget med 

lärarna att göra. Vi har även valt att inte lägga någon vikt vid eventuella skolområden eller hur 

länge lärarna varit verksamma. 

4.4	  Reliabilitet	  

Vi finner att vår studie har hög reliabilitet då det lärarna berättade är det som ses som sanning 

och den enda kunskap som behövs. De berättade frispråkigt om sina arbetssätt och hur de 

tänker om olika sätta att arbeta och undervisa. Då det i denna studie blivit så att det var lärarna 

själva som visade stort intresse av att vara med så finner vi att det vore väldigt konstigt om 

lärarna skulle berätta något annat till en annan intervjuare (Kvale och Brinkman, 2009) 

samtidigt med vår utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet så är det vad som sägs i 

samtalet som är sant och det är i samtalet som kunskap uppstår. 

4.5	  Validitet	  

Vår studie har hög validitet då vi har undersökt det som var tanken att undersöka (Kvale och 

Brinkman, 2009) samt att lärarna gärna delade med sig om sina arbetssätt och deras tankar 

kring ämnet. 

4.6	  Metoddiskussion	  

Vi valde att göra en kvalitativ studie då vi kände att det var det som passade oss och vårt 

ämne även att det är öppet och flexibelt (Stukát, 2005). Genom en kvalitativ studie och 

intervjuer kan man göra en mer grundlig och noggrann analys som skulle bli svårare att göra 

med en kvantitativ studie (Stukát, 2005). Att göra en kvantitativ studie inom det ämnesområde 

som vi valt skulle innebära många enkäter där vi skulle riskera att få ett otroligt bortfall. Om 

vi ser till hur många lärare som inte ens hörde av sig till oss denna gång så vet vi inte hur 

många lärare som skulle strunta i enkäterna. Vi vet att vårt tillvägagångssätt inte är det bästa 

med att skicka ut mail till de olika lärarna utan att telefonkontakt är att föredra, eller 
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direktkontakt. Det är något som hade gjort annorlunda vid ett annat tillfälle. Då hade vi 

arbetat mer för att få tag på telefonnummer, annars besökt de aktuella lärarna. 

Positivt vid våra intervjuer var att lärarna blev intresserade av frågeställningen och tog sig tid 

för att svara på våra frågor samt berättade mycket runt omkring som rörde ämnet. Trost 

(1997) tar upp att det kan vara svårt att göra intervjuer då vi som intervjuare måste sätta oss in 

i den intervjuades situation. Detta var inget som vi upplevde utan vi kunde samtala väl med 

alla lärarna, även med den läraren där vi satt mitt i rummet där eleverna befann sig på fritids. 

De stödfrågorna som vi hade med oss tog vi fram genom att skriva ner öppna frågor där 

lärarna kunde ge oss de svar vi sökte efter. 

Vårt val att spela in intervjuerna med ljudupptagnings utrustning var självklar, trots att det tar 

mycket tid att transkribera intervjuerna. Vi gjorde detta för att inte tappa någon information 

från lärarna samt att kunna gå tillbaka om det skulle behövas. Om vi ska hitta något negativt 

med att transkribera och att använda denna form av dokumentation vid intervjuer så är att vi 

tappar den intervjuades ansiktsuttryck, kroppsspråk och eventuell ironi (Kvale & Brinkman 

2009). 

4.7	  Arbetsfördelning	  

Vi påbörjade arbetet med studien gemensamt där vi bollade idéer och kom fram till ämnet. 

När vi väl började skriva så har det automatiskt blivit att vi delat upp arbetet mellan oss så att 

vi gjort de olika delarna. För det mesta har vi suttit gemensamt och tagit del av varandras 

tankar, idéer och texter direkt. 

Vid insamling av empirin delade vi intervjuerna mellan oss för att sedan sitta gemensamt och 

analysera och diskutera kring resultatet av empirin. 
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5.0	  Resultatanalys	  

Vår resultatdel har vi valt att disponera efter fyra olika teman för att lättare kunna se likheter 

och skillnader hos de olika lärarna, samt för att kunna analysera resultatet i den kommande 

diskussionsdelen. 

Lärarnas kunskaper om elever i behov av stöd är ett tema där vi undersöker hur de olika 

lärarna kommit i kontakt med elever som är i behov av stöd samt om lärarna känner att de har 

tillräckligt med kunskaper för att kunna ge rätt stöd till de eleverna. 

Metoder och fonologisk medvetenhet är det tema som tar upp de olika arbetssätt som lärarna 

använder sig utav, om de är medvetna om hur viktig den fonologiska medvetenheten är samt 

vad de har för relation till Bornholmsmodellen. 

I temat Stöd och insatser presenterar vi hur lärarna arbetar med extra stöd för de elever som 

behöver, men även för de elever som kanske inte behöver något extra stöd. Vi vill här också 

lyfta fram lärarnas åsikter kring tidiga insatser och hur de anser att stödet till eleverna skall tas 

in i klassen eller flyttas ut ur klassen. 

Det sista temat är Framtida svårigheter som vi valt att ha med för att se hur lärarna ser på 

framtiden för de elever som har svårigheter redan i förskoleklassen. Här kommer vi att lyfta 

om lärarna anser att eleverna mognar med tiden eller om det krävs att eleverna får extra stöd. 

 

5.1	  Lärarnas	  erfarenheter	  om	  elever	  i	  behov	  av	  stöd	  

Efter de genomförda intervjuerna kan vi se att de flesta lärare har kommit i kontakt och 

arbetat med elever i behov av stöd. Lärarna fokuserar på att arbeta förebyggande genom att 

eleverna får träna upp sin fonologiska medvetenhet. 

När eleverna börjar på hösten får de göra ett litet test där de får se om de kan 

upptäcka rim, koppla ihop ljud och bilder, ljudar hur många ljud de hör, 

vilket ord som låter längst samt om de kan förvandla fonem till bokstäver. 

(Ada) 

 

De har kommit lite olika långt så att säga men vi har inte att de ska nå något 

speciellt mål utan vi ska jobba förebyggande kan man säga. Så att man kan 

se olika hur långt de har kommit. (Beda) 

 

Dessa test görs för att få en uppfattning vart eleverna ligger. Alla lärare är medvetna om 

vikten av att jobba med fonologisk medvetenhet och det är något de skulle vilja arbeta 
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dagligen med fast det är mycket annat som kommer emellan. Är det någon elev som visar ett 

behov av stöd sätts hjälp in av specialpedagog så att rätt stöd utformas tidigt redan i 

förskoleklassen. 

 

Då tar jag kontakt med specialpedagogen och tillsammans tar vi ut vad för 

slags stöd som ska sättas in, dels vad vi kan träna under detta år men också 

så att stödet fortsätter i årskurs ett. (Beda) 

 

Lärarna uttrycker tydligt att kunskapen kring elever i behov av stöd är något de behöver mer 

av för att kunna bemöta dessa elever på bästa sätt. Viljan att få mer kunskap kring elever i 

behov av stöd är stor. Här finns även en efterfrågan av mer stöd i form av specialpedagog 

eller logoped. 

 

… genom att arbeta åldersintegrerat med f-klass och ettor tillsammans, 

skapar det bra förutsättningar för eleverna eftersom dem hör goda exempel 

dagligen vilket gynnar den fonologiska medvetenheten. (Cissi) 

 

Cissi berättar att hon i förskoleklassen har en pojke (6 år) som har svårigheter med sin läs- 

och skrivinlärning, han har ingen dokumenterad diagnos. Vidare är det en pojke som nu går i 

första klass, men som har gått om ett år tidigare och till honom är hon en extra resurs och har 

ett extra ansvar att han får det stöd han behöver. 

 

En av lärarna beskriver att det är väldigt lätt att se på en elev som är i behov av stöd men att 

det bygger på en relation dem emellan. Har läraren fått en god relation till eleven så visar hen 

med hela sitt kroppsspråk om uppgiften är för svår. Lärarna poängterar även vikten av att 

arbeta med elevernas självkänsla, en elev med svårigheter har redan förlorat stora delar av sin 

självkänsla. Därför måste tidigt stöd komma redan innan eleverna kommer till 

förskoleklassen. 

 

… man kan ju inte säga att dem är förstörda, det kan man ju inte göra men 

de är nästintill alltså, man måste ge dem det mycket tidigare för de tappar 

hela självkänslan så kan jag förklara det. (Cissi) 
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Sammanfattningsvis påtalar samtliga lärare hur viktigt det är att arbeta förebyggande för att se 

till så att alla elever har en chans att förstå och lära sig. Lärarna talar om att genom att göra 

olika tester så kan de lättare bilda sig en uppfattning om hur klassen och eleverna ligger till 

kunskapsmässigt. Men det är inte bara tester utan det krävs mycket tillit till varandra. De 

tester som genomförs är vad lärarna förklarar olika delar i de arbetsmetoder som de arbetar 

efter, bland annat Bornholmsmodellen. 

5.2	  Arbetssätt	  och	  fonologisk	  medvetenhet	  

Det finns idag många olika metoder och sätt att arbeta på för att lära eleverna att läsa och 

skriva, och så många olika metoder finns det också många lärare som gör sina varianter för att 

det ska passa deras elever på bästa sätt. Intervjuerna har resulterat i flera olika arbetssätt; 

hållpunkter från BUF, Bornholmsmodellen, Nya språket lyfter, GLU (god läsutveckling), 

fonomix, ASL (att skriva sig till läsning), Språklust och montessori pedagogik. Till dessa lite 

mer kända metoder finns egen komponerade aktiviteter som lärarna märkt intresserar 

eleverna. 

 

Vi skjuter bokstäver. Gömmer bokstäver på A4 papper och visar sen en i taget. Då 

får de säga hur den låter och vad den heter. Kan göras i grupp, när de ska ut som ett 

lösenord. Mycket första ljudet i deras namn. Skjuta bokstäver är väldigt effektivt 

och roligt. (Beda) 

 

Att skjuta bokstäver som Beda pratar om ovan innebär att eleverna väldigt tydligt på ett roligt 

och annorlunda sätt får träna på bokstävernas fonem innan de kopplar ihop bokstäverna i ord. 

Beda poängterar många gånger under intervjun vikten av att arbeta med fonem och utesluta 

ord tills dess att eleverna behärskar bokstävernas fonem. I stil med att visa bokstäverna på ett 

A4 papper arbetar Cissi med ASL och använder talande tangentbord där eleverna själva kan 

skriva/trycka på tangenterna och sen läser datorn upp det som eleverna har skrivit. Läraren 

lyfter själv upp nackdelar med att arbeta med ASL. 

 

Men om man ser på dessa barn som har något problem i de fonologiska, för 

ett vanligt barn är detta tillräckligt, då får man jobba extra mycket med till 

exempel appar det finns jätte många bra appar. (Cissi) 
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Som metod är ASL ett bra sätt att arbeta på med läs- och skrivinlärning, men då gäller det att 

fånga de eleverna som har det svårt och behöver extra stöd. 

 

Det är A och O för att kunna förstå och ‘knäcka koden’. (Dessi) 

 

Citatet ovan från Dessi är om att arbeta med den fonologiska medvetenheten hos eleverna. 

Läraren fortsätter med: 

 

Sen är detta självklart ett arbete som måste börja tidigt och fortlöpa under 

hela barnens skolgång för att hela tiden träna och bli säkrare. Där har vi en 

stor roll som lärare att finnas där och stötta varje elev i sin egen process. 

(Dessi) 

 

Ja det har jag det är nog omöjligt att bli en god läsare utan fonologisk 

medvetenhet. Alltid viktigt att se att saker hör ihop och hur. (Cissi) 

 

De olika lärarna som deltagit i denna studie har alla varit överens om att den fonologiska 

medvetenheten är absolut det viktigaste för att eleverna ska kunna utveckla en god läs- och 

skrivförmåga. Det spelar ingen roll vilken metod de olika lärarna arbetar med, för det varierar, 

men de arbetar med den fonologiska medvetenheten dagligen med eleverna och lägger stor 

vikt vid att eleverna lär sig hur de olika bokstäverna låter. Eva arbetar på en montessoriskola 

och ett viktigt arbetssätt där är att arbeta med alla sinnen så hon arbetar med alla sinnen för att 

lära eleverna den fonologiska medvetenheten. Hon förklarar: 

 

Ja den är viktig för att barnen ska kunna lära sig läsa och skriva. Därför 

försöker jag stimulera alla sinnena när vi jobbar med t.ex. bokstäver så man 

får rita, bygga m.m. för barn lär på olika sätt. (Eva) 

 

Bornholmsmodellen är en välkänd metod inom läs- och skrivinlärningen och lärarna hade koll 

på den metoden men den användes inte även om den är omtalad. Två utav lärarna plockar 

delar från Bornholmsmodellen då deras skola har valt att de ska arbeta med den. De andra tre 

lärarna kan eventuellt plocka någon del men gör sen om den till sitt egna så att det passar 

deras elever på ett mer givande sätt. Beda pratar om Bornholmsmodellen som en grund för 

andra metoder och delar för läs- och skrivinlärningen. Ada är övergripande nöjd med att 
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arbeta med Bornholmsmodellen och har under detta läsår sett väldigt stora förbättringar hos 

sina elever. De lärare som inte arbetar lika strukturerat med Bornholmsmodellen plockar 

enskilda delar som de kan tycka är bra. Cissi berättar att det är mest logoped samt deras 

specialpedagog som använder modellen men att hon själv uttrycker det såhär: 

 

Sen finns det ju även den här Bornholmsmodellen som är detta materialet då 

som logopeder höjer till gudarna men det är skittråkigt. För ska man jobba 

med Bornholmsmodellen så ska man jobba i en viss ordning precis efter ett 

schema typ, men sen finns de ju då vissa bra små övningar kan jag tycka är 

bra men att köra till punkt och pricka nej de blir ju jättetråkigt att gå i 

förskoleklass i så fall. (Cissi) 

 

Även Dessi har lämnat Bornholmsmodellen och istället valt att arbeta med Språklust som hon 

anser är roligare och mer givande för eleverna på deras nivå men att Bornholmsmodellen 

absolut inte är dålig. För elever i förskoleklassen krävs svårare uppgifter än de som finns i 

Bornholmsmodellen tycker Eva och förpassar den till förskolan. 

 

Den jobbade vi mycket med när jag jobbade på förskolan, jag tycker den är 

väldigt bra. Det är ett väldigt bra material för oss pedagoger. Men jag kan 

tycka att för de barnen som vi har att det är lite låg nivå för dem och sen 

språket i vissa ramsor är inte okej i dagens samhälle. Sen är det mycket 

upprepningar och det är jättebra för vissa och de känner igen sig men det 

kan också bli lite tjatigt. (Eva) 

 

Avslutningsvis arbetar de intervjuande lärarna övergripande med Bornholmsmodellen på 

något vis då de plockar de delar som de tycker passar in i klassen eller så arbetar de med 

Bornholmsmodellen tillsammans med någon annan mindre känd metod. De som enbart 

plockar delar förklarar detta med att de tycker att Bornholmsmodellen är tråkig och enformig 

samt att den inte tar hänsyn till de olika eleverna. Med hjälp utav Bornholmsmodellen har 

några lärare kunnat se elever som är i behov utav stöd lättare än innan de påbörjade arbetet 

med modellen och då kunnat tillkalla hjälp för att påbörja stöd och insatser. 
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5.3	  Stöd	  och	  insatser	  

Att arbeta med stöd och tidiga insatser för elever är något som alla intervjuade lärare gör på 

något sätt. Två utav fem lärare anser inte att de har tillräckligt med kunskaper eller tid för att 

kunna hjälpa alla, dessa två lärare hade stora klasser på cirka 25 elever, medan de andra tre 

intervjuade lärarna hade klasser på under 20 elever och kände att de hade bra möjligheter att 

se alla eleverna just på grund utav att klasserna är små. 

 

De lärarna som vi har intervjuat anser att bästa stödet för elever är att vara inkluderade i 

klassen med de andra eleverna. 

 

Allmänt tycker jag att de ska vara kvar i gruppen så att fler drar nytta utav 

det. (Ada) 

 

Jag gillar inte att höra om dem elever som får gå ut ur klassen till en liten 

grupp för att jobba om det är något de behöver extra hjälp med. (Eva) 

 

Eva tog även upp att hon anser att om eleverna blir utplockade från klassen så blir de påminda 

om de svårigheter de är i och att det skulle skada dem mer än vad man kan tro. Därför arbetar 

Eva med alla eleverna inne i klassen och skulle inte gå med på att någon går ut ur 

klassrummet för att få extra stöd. 

 

Jag jobbar med alla i klassen för jag anser att även om man kan någonting så 

kan man inte få för mycket repetitioner. Så att man blir säkrare och får en 

god självkänsla. (Dessi) 

 

Dagligt stöd och extra träning för de som behöver, även de som inte är i behov av extra stöd, 

är något som lärarna anser ska kunna gå att få men som i dagsläget inte går. De nämner 

orsaker som tidsbrist men också mycket okunskap hos lärarna. Det stöd som finns att tillgå, 

specialpedagoger och Kärnhuset, är de besvikna på då de många gånger endast får råd och 

olika spel/appar att använda. Ada och Cissi kontaktar Kärnhuset om det är några elever som 

skulle behöva ha stöd från logopeder men möts av råd på råd och ingen direkt kontakt med 

logopederna. 
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Nu är det bara råd. Så här kan man göra men det är ingen hjälp. Jag har 

ingen utbildning hur jag ska göra något med bara små råd. Och vid en 

anmälan till kärnhuset så tar det tid. Nu senast tog det ett år innan de kom ut 

och kunde ge eleven hjälp. (Ada) 

 

Nej, logopeden träffar bara eleven vid utredning. Då sitter läraren 

tillsammans med logopeden och eleven och hon har ett speciellt sätt att 

undersöka vad han har för svårigheter och då kommenterar hon även oj nu 

tjurar han ihop. Sådana saker tog hon också hänsyn till utan att ha någon 

relation till honom. (Cissi) 

 

De vill att vi fångar upp barnen tidigt, och man kan alltid ta de där små 

tillfällena emellan olika moment. Det kan räcka med fem till tio minuter. 

(Beda) 

 

Beda försöker fånga alla olika tillfällen under dagen för att kunna ge alla elever det de 

behöver och anser att det är viktigt att fånga upp alla eleverna i tid för att de ska kunna få rätt 

hjälp så snabbt det bara går. 

 

Slutligen menar lärarna att genom inkluderande arbete blir eleverna tillgodosedda och att det 

är den bästa förutsättningen för elever i behov av stöd. Lärarna anser att de behöver ha ännu 

mer kunskap kring elever i behov av stöd för att kunna bemöta eleverna på bästa sätt. De 

berättar att de saknar stöd från Kärnhuset och att de endast får allmänna råd ifrån logopeder. 

Lärarna påtalar vikten av tidigt stöd så att eleverna inte få framtida svårigheter i skolan. 

5.4	  Framtida	  svårigheter	  

Jag tror att eleverna mognar med tiden. Kan bara se på de eleverna som jag 

har i klassen nu. De har mognat under året och har vid senaste test tillfället 

fått bättre resultat än i höstas. (Ada) 

 

Läraren pratade i denna intervju många gånger om det test som de gör på eleverna i början av 

läsåret men också under vårterminen för att se huruvida eleverna har utvecklat sina förståelser 

för fonem, ord, rim och bokstäver. Testet har de tagit från Bornholmsmodellen som läraren 

följer i sin klass. Vidare förklarade läraren att hon tror mycket på att eleverna mognar med 
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tiden och att de svårigheter som eleverna har försvinner med tiden, men hon poängterade att 

som lärare har de ett ansvar och måste sätta in åtgärder om de ser en elev som är i behov utav 

stöd. 

 

Vi har ett år på oss och vi måste vara medvetna om att vi bara startar något 

och om vi kan få mer information från förskolan om barn som har 

svårigheter skulle det underlätta för oss men inte minst för eleven. (Beda) 

 

Att vara i lärare i förskoleklassen innebär att lärarna enbart har eleverna hos sig under ett läsår 

och under detta år sker mycket. Beda anser att det är viktigt att tidigt se de elever som är i 

behov utav stöd men att det kan vara svårt att upptäcka det i tid innan det är dags för eleverna 

att gå upp till årskurs ett. Därför menar läraren att det är viktigt att försöka få så mycket 

information om eleverna som möjligt från de olika förskolorna de kommer ifrån när de 

kommer till förskoleklassen och det är för att kunna ge rätt stöd till de som behöver det. På det 

viset skulle fler få stöd i tid och inte halka efter. 

 

För de kommer ju efter hela tiden. De har så mycket att kämpa med i det här 

vilket leder till att det andra arbetet också kommer efter, som till exempel 

matte och det sociala blir också lidande med kompisar. (Cissi) 

 

Cissi lyfter i denna kommentar att hon anser att de elever som har svårt med läs- och 

skrivinlärningen också riskerar att få det svårt i andra ämnen samt det sociala livet om det 

enbart läggs fokus på där eleven har svårt för tillfället. 

 

Ja jag tror det om man förstorar problemet. Jag tror att är det bara en 

tillåtande miljö att man känner att man får vara olika och att det är okej. Sen 

tror jag att läsningen blir ett hinder, för att vi inte läser idag utan att vi tittar 

på film/iPad och dator. Det är jätteviktigt att de läser och att de hör sagor 

och berättelser. Så hinder kan ibland vara tekniken. Det är naturligtvis ett 

hjälpmedel men måste användas på rätt sätt. (Dessi) 

 

Miljön anser Dessi är den stora orsaken till att elever får svårigheter och att det är därför 

viktigt att ändra och anpassa miljön efter de elever som för tillfället vistas i de olika rummen. 
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Läraren ser även teknikens båda sidor vilket gör att hon använder tekniken på varierade sätt 

beroende på hur och vad som skall göras. 

 

Sammanfattningsvis är de intervjuade lärarna eniga om att tidiga insatser ska sätta in så 

snabbt det bara går så att eleverna får det stöd som de behöver dock är de inte eniga om hur 

stödet skall utformas eller vad som skall förändras. Lärarnas syn på om eleverna mognar eller 

om de behöver stöd skiljer sig lite men övergripande så anser de att om en elev är i behov av 

stöd så skall det sättas in extra stöd. Riskerna att en elev hamnar efter och får det svårt 

upplever lärarna som stora om stödet uteblir och har därför valt att arbeta mycket 

förebyggande med eleverna i förskoleklass. 
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6.0	  Diskussion	  

Vi kommer att disponera vår diskussion efter en resultatdiskussion som följs av förslag på 

fortsatt forskning vilket sen avslutas med didaktiska implikationer. 

6.1	  Resultatdiskussion	  

Under resultatdiskussionen kommer vi att diskutera och analysera resultatet under de olika 

teman som presenterades i resultatdelen. Resultatdiskussionen kommer avslutas med en 

gemensam sammanfattning av de olika teman. 

6.1.1	  Lärarnas	  erfarenheter	  om	  elever	  i	  behov	  av	  stöd	  

De flesta lärarna som vi har intervjuat har stött på elever i svårigheter och vill på grund av 

detta arbeta förebyggande med elevernas läs- och skrivutveckling. Lärarna nämner vid 

flertalet tillfällen vikten av att arbeta förebyggande så att alla eleverna har en chans att uppnå 

de kunskapsmål som krävs för vidare skolgång. Lärarna är väldigt positiva till BUF:s 

hållpunkter, och att det äntligen står skrivet vad som gäller för förskoleklassen. Detta är något 

som lärarna har längtat efter och skulle gärna vilja ha mer utav det för att tydligare kunna få 

eleverna att nå dit de ska. 

 

Att lärarna gärna vill ha riktlinjer och hållpunkter för vad deras elever ska uppnå efter 

avslutad förskoleklass kan vi tolka på två olika sätt. Antingen så är lärarna själva osäkra på att 

det de gör räcker eller så kan det vara att lärarna vill ha någon form av bevisning på att deras 

undervisning är tillräcklig för eleverna och att de gör rätt. Genom att tänka som vi gör är då 

några av lärarna känns en aning osäkra och gärna förlitar sig på olika tester för att se om 

eleverna är i behov av stöd. De lärare som vi istället känner vill ha någon form utav bevis på 

att deras arbete är gott nog verkar ha klart för sig vad de gör med eleverna, men också det 

viktigaste - varför de gör som de gör. Vilka arbetssätt lärarna använder och varför de har valt 

just dem. 

 

De hållpunkter som lärarna tog upp, vi tog upp dessa under tidigare forskning, är något som 

Halmstads kommun har tagit fram som rutiner för alla skolorna här i Halmstad och att inte 

alla lärarna visste vilka dessa var, vad vi kunde få ut av intervjuerna, förundrar oss. Det är bra, 

tydliga och användbara rutiner för förskoleklassen som vi tydligt kan känna igen från det 

centrala innehållet för svenska i läroplanen Lgr11 under läsa och skriva. Vi kan även känna 

igen delar från skollagen i BUF:s hållpunkter. I hållpunkterna från BUF står det för 
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förskoleklassen bland annat att alla elever utvecklar en god fonologisk medvetenhet och 

därmed får en god beredskap inför den kommande formella läs- och skrivinlärningen i årskurs 

1 (Eklöf & Kristensson, reviderad 2014). Dessa hållpunkter är något som ska ses som lägsta 

godtagbara nivåer för elevernas läs- och skrivutveckling. 

 

I EU kommissionens rapport från 2012 kan vi tydligt läsa hur viktigt det är med kunniga 

lärare för att göra kartläggningar på eleverna för att finna de som är i behov utav stöd samt att 

eleverna ska få så mycket läs- och skrivinlärning som möjligt så att deras fortsatta skolgång 

inte blir problematisk för dem.  

 

En del utav de lärarna vi mötte under intervjuerna påtalade flera gånger att de inte kände att 

de hade tillräckligt med kunskaper för att kunna hjälpa och hitta de elever som är i behov utav 

stöd. Om de märker någon elev som har svårt kontaktar de specialpedagogen, som ger tips, 

men att arbeta vidare med den/de eleverna kommer i andra hand på grund av bristande 

kunskaper hos de undervisande lärarna. Frost (2002) förklarar att en lärare som är trygg i sin 

roll kan lättare identifiera de elever som är i behov av stöd genom att använda olika 

arbetsmetoder. Samtidigt kan det vara dumt att variera sina arbetsmetoder enligt Snow, Burns 

och Griffin (1998) som kom fram till att de elever som är i behov av stöd behöver en 

strukturerad och systematisk undervisning och inte för mycket förändringar i sin vardag. Att 

kunna hitta effektiva läs- och skrivstrategier kräver enligt Myrberg & Lange (2006) skickliga 

lärare. 

 

Genom att de lärarna som vi träffade var ärliga med att berätta att de känner att deras 

kunskaper är bristfälliga vad gäller elever som är i behov av stöd kan vi få en mer rättvis bild 

på hur det är just i deras klasser. Vidare när lärarna berättar hur de arbetar med eleverna så 

uppfyller de vad rapporten från EU kommission presenterade men även det som Frost tog upp 

om att variera sina arbetsmetoder så undrar vi om deras kunskaper verkligen är såpass 

bristfälliga som de vill få det att framstå som. Självklart kan lärarna alltid få mer kunskaper, 

men frågan är vad det är för kunskaper som de skulle vilja ha mer utav. Det var inte alla lärare 

som kände att de inte hade tillräckligt med kunskaper utan några upplevde att de kan ta hand 

om de elever som är i behov av stöd och vet vad de ska göra med de eleverna. Men utifrån 

intervjuerna i helhet så kan vi inte se några bristande arbetssätt eller några bristande 

kunskaper om hur lärarna bör arbeta med eleverna utan vi tror att det handlar om deras 

bedömning av sin kunskap. Detta då alla lärarna snabbt tar kontakt med specialpedagogen 
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eller med Kärnhuset om det skulle behövas hjälp från logoped. Att de tidigt sätter in stöd för 

de elever som de har är otroligt viktigt vilket de är medvetna om och de arbetar dagligen 

förebyggande genom att alla elever får träna på sin fonologiska medvetenhet. 

 

Lärarna är medvetna om att alla elever inte kan ligga på samma nivå och att de har kommit 

olika långt i sitt lärande när de går i förskoleklass. Här är det viktigt att det inte blir några 

större glapp mellan den elev som kommit längst och den elev som har kommit kortast i sin 

utveckling. Alla elever ska ju nå de mål som finns för dem senare i deras skolgång men även 

här i Halmstad ska de elever i förskoleklassen numer nå de hållpunkter som tagits fram av 

BUF (reviderad 2014). 

 

Sammanfattningsvis har vi märkt att lärare stöter på många elever som är i behov av stöd. 

Vissa mer och vissa mindre, men elever med extra stöd är en del av lärarens vardag. Det är 

här viktigt att vara medveten om vad som krävs som lärare och vilken hjälp som finns att 

tillgå, men också vad det finns för aktiviteter som kan erbjudas av läraren till eleven i 

klassrummet. Lärarna som ställde upp i intervjuerna är väl medvetna om vilket stöd som finns 

att tillgå i skolan och av kommunen. De vet hur de ska arbeta med eleverna och menar på att 

de arbetar förebyggande genom att träna på den fonologiska medvetenheten med alla 

eleverna. Vi anser att lärarna vet vad de gör men att det alltid går att bli bättre. De lärare som 

inte mött lika många elever i behov av stöd som andra är mer osäkra men det är, vad vi menar, 

fullt normalt. Vi har märkt att de lärarna vi har intervjuat arbetar förebyggande vilket leder in 

på nästa tema om arbetssätt och fonologisk medvetenhet. 

6.1.2	  Arbetssätt	  och	  fonologisk	  medvetenhet	  

Idag finns det väldigt många olika arbetssätt och vi tror inte att det finns någon metod som är 

rätt eller fel utan att det allra bästa antagligen är att göra en egen kombination av de olika 

metoder som finns idag för läs- och skrivinlärningen. Att göra en egen kombination utav de 

olika metoderna skulle vara för att kunna tillgodose de olika elevernas intressen och behov på 

bästa sätt. Det viktigaste att tänka på när en lärare kombinerar en arbetsmetod är att få med 

träning av den fonologiska medvetenheten. Detta kan vi se att de intervjuade lärarna gör och 

att de lägger stor vikt vid att eleverna ska få en god fonologisk medvetenhet innan de slutar i 

förskoleklassen. De arbetssätt som lärarna använde för att kunna nå den goda fonologiska 

medvetenheten skiljer sig skiljer sig från lärare till lärare, men en övergripande är att plocka 
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godbitarna från olika metoder för att kunna få den bästa kombinationen av arbetsmetoder för 

de elever som lärarna har i sin klass just nu. 

 

Lundberg (2007) menar på att de elever som inte har “knäckt koden” med hjälp utav den 

fonologiska medvetenheten kommer inte heller att kunna läsa. Det gäller alltså för alla elever 

att träna upp den fonologiska medvetenheten så som lärarna gör för att de ska kunna börja 

läsa. En utav lärarna tog upp hur hon väljer att inte tala om för eleverna vad bokstaven heter 

eller koppla ord till bokstaven innan eleverna har lärt sig hur bokstaven låter. Läraren 

förklarade att det var för att eleverna inte kan lära sig läsa genom att veta vad bokstaven heter 

utan det gäller för eleverna att ljuda bokstaven innan en läsning kan uppstå. Att arbeta som 

den läraren gör att eleverna får lära sig samband mellan bokstäverna och de olika talljud som 

finns vilket i sin tur leder till att eleverna kan förstå alfabetet och dess system vilket 

Samuelsson (2007) menar på är grunden för att börja läsa och skriva. Det vi kan ställa oss 

frågande till angående det här arbetssättet att utesluta bokstavsnamn och ord är att det många 

gånger är enklare att lära sig något, i detta fall fonem, om det finns någon 

verklighetsförankring mellan det som skall läras in och den som ska lära in det. Vi tror att det 

är lättare för eleverna att lära sig de olika fonemen om det finns en verksamhetsförankring 

som grundar sig i elevernas intresse. De gamla hederliga bokstavsbilderna med bokstav och 

en bild är bra, men de kan bli bättre. Vi tänker att det vore bättre att låta eleverna själva få 

göra sina bokstavsbilder där de då kan få in det som intresserar dem. Eleverna får vid 

skapandet av dessa bilder träna på hur bokstäverna ser ut, hur de låter genom att hitta bild som 

de vill ha under och de kan då koppla ett intressant ord till den aktuella bokstaven. 

 

Bornholmsmodellen som är en utav de mest kända arbetssätten för läs- och skrivinlärning är, 

baserat på vår studie, vara den modell som det plockas mest delar ifrån också. Lärarna 

förklarar att det är en bra modell men att alla delar inte passar till eleverna i deras klasser. 

Några lärare arbetar mer efter Bornholmsmodellen då deras skola har bestämt att det är den 

modellen som de ska följa i grunden men de plockar in andra metoder och arbetssätt också för 

att kunna få bästa resultatet för deras elever. Vi anser att Bornholmsmodellen är en bra metod 

för att få eleverna att bli fonologiskt medvetna men den kan utvecklas då vi finner att den 

många gånger riktas mot yngre barn och idag behöver eleverna större utmaningar när de 

kommer till förskoleklassen. Därför anser vi att lärarna agerar rätt som plockar de bästa 

delarna och blandar dem med andra metoder. Lärarna själva lyfte upp samma kritik som vi 
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om att den borde utvecklas och att den passar bättre hos yngre barn, vi skulle kunna se att 

Bornholmsmodellen gör sig bättre hos femåringarna i förskolan än i förskoleklassen. 

 

Den fonologiska medvetenheten är A och O för att eleverna ska kunna lära sig att läsa och 

skriva men också för att se till så att ingen elev hamnar i svårigheter. Genom att arbeta med 

fonologisk medvetenhet som lärarna gör arbetar de förebyggande för att inte få några elever 

som är i behov utav extra stöd, sen kan de absolut få elever som behöver det ändå, men de 

minskar riskerna. Detta leder in på nästa tema om stöd och insatser som lärarna har att tillgå 

men också vad de kan göra för eleverna. 

6.1.3	  Stöd	  och	  insatser	  

Att arbeta med stöd och tidiga insatser är tydligt något de intervjuade lärarna gör. Dock 

poängterar lärarna att tillräcklig kunskap och/eller tid saknas. Som vi ser det kan orsakerna 

bero på antal elever i klassrummet då vissa klasser var väldigt stora och för de lärare som inte 

såg något problem var antalet mindre. Efter genomförd studie kan vi se hur viktigt det är att 

stödet kommer tidigt, redan i förskolan. Myrberg & Lange (2006) menar att om skolan 

avvaktar med att sätta in stöd till eleverna riskerar insatserna att bli ineffektiva. Genom att 

redan i förskolan kartlägga vilka barn som behöver extra stöd blir lärarna vid övergången till 

skolan medvetna om elevens svårigheter och rätt stöd kan sättas in. Precis som Marklund m.fl. 

(2012) menar så måste eleverna följas upp under tiden som de får stöd för att se till så att 

elevens kunskap inte förändrats samt vid sårbara situationer som övergångar mellan förskola-

förskoleklass-skola. 

 

Vissa av lärarna menar att elevens svårigheter är något som beror på en mognadsprocess, där 

eleven behöver tid för att mogna och svårigheterna blir då mindre. Vi anser att det är en farlig 

väg att gå genom att avvakta och tro att problemen kommer gå över ihop med att eleven blir 

äldre. Detta är som von Greiff m.fl. (2012) säger den mentalitet som idag existerar i skolan 

kallad “vänta-och-se”.  Detta synsätt där eleven är “problemet” och bör mogna kopplar vi 

ihop med det kategoriska perspektivet. Persson (2010) förklarar att svårigheterna ses som 

biologiskt betingade brister hos eleven. Den mer vanliga åsikten hos lärarna är att eleverna 

bör vara inkluderade och att det istället är läromiljön som bör förändras. Dessa lärare har ett 

relationellt perspektiv vilket innebär som vi nämnde ovan att miljön förändras så att alla 

eleverna ska kunna ta del av undervisningen i klassen istället för att ta bort eleverna från 

klassen.  
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Lärarna anser att det bästa stödet för elever är att vara inkluderade i klassen tillsammans med 

de andra eleverna. Något som vi håller med om för genom att arbeta med de elever som 

behöver extra stöd gynnas alla samt att repetitioner är något som alla elever behöver vilket ju 

Frost (2002) visar. Vi har funderat och diskuterat kring ordet inkludering.  En tanke har varit 

att om en elev får lämna klassen för att gå till en mindre grupp och få extra stöd hur påverkar 

detta eleven? Vilka konsekvenser kan det föra med sig? Att ständigt bli påmind om sina 

svårigheter. Persson (2010) skriver i sin bok för att skolan ska kunna bli en inkluderande 

skola, så krävs det att lärarna kan ta emot alla barn och möta varje barn utifrån deras olika 

behov. Vi förstår att det ibland krävs extra hjälp utifrån för att ge alla elever rätt stöd, men kan 

man istället för att exkludera vissa elever ur klassen ta in hjälpen i klassrummet. Eller vid 

vissa tillfällen dela hela klassen i mindre grupper där de elever som är mindre duktiga får 

hjälp utav de som kan. Detta kallar Vygotskij (1999) för den proximala utvecklingszonen som 

innebär att utmaningen ligger i att eleven utför en specifik arbetsuppgift med hjälp av en 

vuxen eller en klasskompis som eleven inte annars skulle klarat av. 

 

Att lärarna idag får kämpa för elever i behov av stöd är tydligt. Stödet har förändrats under de 

senaste åren, förr kom logopeder ut i verksamheten och gav stöd till lärarna samt att skolorna 

hade en nära kontakt till Kärnhuset. Idag får de bara allmänna råd och logopederna träffar inte 

ens eleven om inte en utredning ska göras. Skolans resurser är beroende på hur många elever 

som har en diagnos. Elever som inte har föräldrar och lärare som kämpar för elevens 

rättigheter kan hamna i svårigheter som i framtiden kan få stora konsekvenser. 

6.1.4	  Framtida	  svårigheter	  

För en elev med läs- och skrivsvårigheter kan det i framtiden innebära problem vad gäller 

vidare utbildning, yrkesliv och privatliv. Det är idag mycket svårt att inta arbetslivet utan en 

gymnasial utbildning, vilket i sin tur leder till svårigheter i privatlivet. Så att vi som lärare har 

en mycket viktig roll är självklar. De intervjuade lärarna berättar att de anser att eleverna kan 

få framtida svårigheter om problemen förstoras och att det är viktigt att man som lärare skapar 

en tillåtande miljö. Miljön upplevs ligga till grund för elevers svårigheter och vi anser att det 

är viktigt att skapa en miljö som är förändringsbar utefter elevernas olika behov samt att 

miljön är språkligt medveten. När lärarna talar om miljön på detta sätt intar de ett relationellt 

synsätt. Nilholm (2005) beskriver det relationella perspektivet som att problemet då lyfts från 

eleven och ersätts med att det är miljön i skolan, hemmet och samhället som är problemet. 
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Istället för att eleven exkluderas från den undervisning som bedrivs i klassrummet så görs 

ändringar i miljön och undervisningen så att eleven i svårighet kan vara delaktig. Om 

svårigheterna blir så stora att eleven får diagnosen dyslexi kan det bero på gener eleven bär 

med sig som utvecklas till en diagnos. Men kommer eleven i en skola där miljön främjar 

elevens lärande behöver inte svårigheterna synas eller ens utvecklas till en svårighet. 

Förbättringar kan vara mindre klasser, ökad bemanning i klassen, lugnare miljö för eleverna 

och ett varierat arbetssätt. 

Som ett möjligt arbetssätt skulle kunna vara att ta in olika typer av tekniker i undervisningen. 

Vad gäller teknik kan vi av vår studie dock se att lärarna upplever tekniken som ett hinder för 

elevernas lärande då de anser att eleverna sitter för mycket med iPad, TV och dator. De menar 

att eleverna i vissa fall glömmer vad de ska göra och i stället blir uppslukande av de olika 

apparna och vill enbart vinna, bli bäst och gå vidare. Lärarna menar att det är viktigare att läsa 

för sina barn än att låta dem använda teknik. Arnqvist (2003) talar om vikten av sagoläsning. 

Genom sagor kommer eleverna i kontakt med fonologi vilket är ett bra sätt för att förebygga 

läs- och skrivsvårigheter. Arnqvist tar upp den viktiga insikten om att lära sig läsa och skriva 

till stor del innebär att upptäcka att skrift är ett sätt att kommunicera. Likväl som vi kan 

kommunicera verbalt så kan det vi säger skrivas ner och kommuniceras genom skriften. 

Denna insikt är viktig när barn ska lära sig att läsa och skriva (Arnqvist, 2003). iPads/datorer 

finns idag på många skolor som en artefakt, ett hjälpmedel. Säljö (2000) talar om att 

användandet av artefakter är en möjlighet för att stötta elevens tänkande. Vi anser att iPads 

kan vara ett bra hjälpmedel för eleverna och lärare i läs- och skrivinlärningen, men det är 

viktigt att användandet av iPads sker på ett pedagogiskt sätt och att det sker vid bestämda 

tillfällen. Det är viktigt att läraren finns som ett stöd till eleverna så att inte apparna förlorar 

sitt pedagogiska syfte. Att låta eleverna sitta helt själva med en iPad kan resultera i att den 

träning som är meningen att eleverna ska få uteblir och istället så vill eleverna enbart klara av 

det de gör för att kunna gå vidare till nästa. Vi tror att bästa sättet för att använda en iPad så 

att eleverna kan nå ett givande lärande är att låta eleverna sitta max två vid en iPad och då 

sitta lite enskilt där läraren ändå har uppsikt. Det är viktigt att läraren har tydliga regler för 

vad som gäller och att alla eleverna är medvetna om dessa. 

Som nämndes ovan så tror lärarna att eleverna riskerar att få framtida svårigheter om hjälp 

inte sätts in i tid. Lärarna anser även att elever med läs- och skrivsvårigheter riskerar att få 
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svårigheter i andra ämnen samt att det sociala samspelet med andra elever blir lidande. I 

BUF:s hållpunkter kan vi läsa att om det tidiga stödet i elevers läsutveckling uteblir så 

kommer glappet att växa och läsförmågan göra att svårigheter i andra skolämnen uppstår. De 

svaga läsarna får problem med att avkoda vilket blir ett hinder för läsförståelsen (Eklöf & 

Kristensson, 2012). Att lära sig avkoda och läsa är en följd utav den fonologiska 

medvetenheten som eleverna måste få och är viktigt att de får innan sju års ålder då det är 

efter det som den fonologiska medvetenheten blir svår att träna in (Eklöf & Kristensson, 

2012). På grund av detta anser vi precis som så många andra att det är extremt viktigt att alla 

elever får stöd i tid om det finns behov utav detta så att de inte hamnar efter och får 

svårigheter senare vilket kan leda till en ond nedåtgående spiral som gör att resterande ämnen 

blir svåra och att eleven halkar efter i fler ämnen. Om en elev har hamnat i en ond spiral kan 

det vara svårt att vända den nedåtgående till en uppåtgående spiral och eleven riskerar att få 

dåligt självförtroende samt socio- & emotionella problem (Høien & Lundberg, 2013). Vi 

upplever att lärarna har en bra bild om att det är viktigt att de redan i förskoleklassen arbetar 

förebyggande och försöker fånga upp de eleverna som har det svårt så att de kan få rätt stöd i 

tid för att se till att eleverna slipper svårigheter senare under deras skolgång både med ämnen 

men också sitt sociala och emotionella liv. 

6.2	  Avslutning	  med	  studiens	  syfte	  

Syftet med vår studie är och var att ta reda på hur lärarna i förskoleklasser arbetar med 

fonologisk medvetenhet som en tidig insats för att förebygga läs- och skrivsvårigheter för 

eleverna. Nu när resultatet och diskussionen är klar kan vi tydligt se att lärarna arbetar mycket 

med elevernas fonologiska medvetenhet så att de kan lära sig att börja läsa. Lärarna är väl 

medvetna om att eleverna behöver ha goda kunskaper om bokstäverna och deras fonem för att 

kunna lära sig läs- och skriftspråket. Det råder ingen tvekan om att kommunen vill dra sitt strå 

till stacken och ge lärarna de verktyg som krävs då kommunen nu har tagit fram riktlinjer för 

förskolan och grundskolan inom läs- och skrivinlärning. Dock tycker lärarna att stödet från 

kommunen brister då det tar för lång tid att få hjälp eller råd om hur de ska gå vidare med 

eleverna som är i behov av extra stöd. 

 

Att arbeta ur ett relationellt perspektiv visar studien är det bästa för eleverna då det är miljön 

som förändras om behovet finns. Alla eleverna får vara inkluderade i undervisningen och 

behöver inte känna sig utanför. Av studien att döma så resonerar lärarna som oss då de påtalat 

att de vill ha eleverna med sig och tycker inte att de ska sitta ensamma med specialpedagogen. 
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Om specialpedagogen kan vara med i helklassen och bli en del utav den undervisningen som 

bedrivs underlättar för alla. Eleverna i behov av stöd behöver inte få se flera olika arbetssätt 

utan det är lärarens sätt att lära ut som är genomsyrande även om specialpedagogen är med 

eller ej. Genomsyrande arbetsmetoder är att plocka delar från Bornholmsmodellen och göra 

dem till sina samt att lärarna använder sig utav kommunens riktlinjer som de kallar för 

hållpunkter (Eklöf & Kristensson, reviderad 2014). Vidare finns det många metoder som 

används. Gemensamt för alla metoder är att de tränar upp elevernas fonologiska medvetenhet 

för att se till så att alla eleverna kan börja läsa och skriva. 

 

Efter denna studie anser vi att lärarna är väl medvetna om hur de bör arbeta för att inte tappa 

några elever och om någon elev har det svårt vet de snabbt hur de ska lösa eventuella 

stödinsatser. Lärarna som deltagit i studien visar många gånger på sin goda lärarkompetens 

trots skilda arbetssätt och olika skolor. Vi finner att det är väldigt bra att Halmstads kommun 

har tagit fram de riktlinjer som finns idag. Detta är något som borde finnas för alla kommuner 

i landet så att inte någon elev i förskoleklass riskerar få läs- och skrivsvårigheter. Genom att 

arbeta förebyggande kan lärare idag se till så att de eleverna i behov av stöd inte är lika många 

om några år, som det är idag. 

6.3	  Didaktiska	  implikationer	  

Vi kan se efter vår studie att många lärare idag påtalar bristen på tid och att de inte hinner 

eller kan ta hand om eller se de elever som är i behov av stöd. Därför finner vi att lärarna bör 

finna strukturer för att kunna planera sin undervisning så att alla elever blir sedda, hörda och 

hjälpta. Vi anser att ett nära samarbete mellan hemmet, lärare och specialpedagoger krävs för 

att elever i behov av stöd ska få den hjälp som hen har rätt till. Även kommunen bör ta sitt 

ansvar och ställa upp med de resurser som finns tillgängliga både i kommunen i stort men 

också i de olika skolområdena som i den enskilda skolan, detta då lärarna i studien påtalar att 

de inte får det stöd som behövs för eleverna. Däremot kan vi se att Halmstads kommun har 

gjort en stor satsning då de tagit fram rutiner för lärarnas arbete kring läs- och skrivinlärning. 

Så nu är det upp till lärarna att börja arbeta efter dessa och de andra metoder som är bestämda 

eller självvalda i de olika skolorna. 

 

Den fonologiska medvetenheten är den största och viktigaste tillgången för elevernas läs- och 

skrivinlärning och bör därför alltid ha en första plats i lärarnas undervisning för att kunna 
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utveckla en god fonologisk medvetenhet hos eleverna så att deras läs- och skrivinlärning 

följer de mål som är uppsatta och inte hamnar efter på grund av bristande kunskaper. Daglig 

träning av fonem, bokstäver samt kombinationer av bokstäver för att till slut kunna “knäcka 

koden” och börja läsa. För de elever som är i behov av stöd är denna träning extra viktig och 

något som alla lärare bör ta hänsyn till samt att inkludera alla elever i undervisningen där 

eleverna kan ta hjälp utav varandra och på så sätt nå den proximala utvecklingszonen. 

6.4	  Förslag	  på	  fortsatt	  forskning	  
I vår studie har vi undersökt hur lärare arbetar förbyggande med fonologisk medvetenhet för 

att motverka läs- och skrivsvårigheter i förskoleklassen. Vi har kunnat se att lärarna arbetar 

mycket med att utveckla elevernas fonologiska medvetenhet men att det kan bli ännu bättre 

samt att lärarna själva uttrycker en brist på kunskap för att kunna hjälpa elever i behov av 

stöd. 

 

Som fortsatt forskning kring ämnet anser vi att det vore intressant och givande att göra studier 

på övergångar mellan förskola-förskoleklass-skola för att kunna se hur mycket information 

om eleverna som går förlorad och vad som fångas upp. Vi kan även se att studier kring iPads 

som ett komplement till undervisningen vid läs- och skrivinlärning skulle ge ett lyft för 

forskningen. Då skulle det kunna visas hur iPads används och varför det är viktigt att få in den 

vardagliga tekniken i undervisningen. 

 

Mycket finns kvar att forska på då ämnet aldrig upphör och är oerhört viktigt att ha goda 

kunskaper kring för att kunna förebygga problemet och stötta de elever som behöver. 
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8.0	  Bilagor	  

Bilaga	  1	  –	  Informationsbrev	  

	  

 

   Halmstad 2015-04-14 

 

 

 

 

 

 

 

Hej. 

Vi är två lärarstudenter på högskolan i Halmstad som just nu skriver vårt examensarbete. 

Syftet med vårt arbete är att göra en studie där vi tar reda på hur lärare i förskoleklass i 

Halmstads kommun arbetar i skolan med fonologisk medvetenhet som en tidig insats för att 

förhindra framtida samhällsproblem som till exempel läs- och skrivsvårigheter i skolan samt i 

det framtida yrkeslivet, vilket vi kommer förankra med skollag och läroplan. 

  

Att göra denna studie baserar vi på egna erfarenheter och att vi vill fördjupa vår förståelse 

samt våra kunskaper kring ämnet. 

 

Vi har tänkt intervjua lärare i förskoleklass i skolor runt om i Halmstads kommun. Detta är 

självklart frivilligt och kan avbrytas när som helst. Givetvis hoppas vi att så många som 

möjligt vill ställa upp så att vår studie kan få en hög reliabilitet. Alla som deltar i en intervju 

kommer vara anonym samt vilken skola som representeras.  

 

De som deltar i vår studie kommer få slutresultatet skickat till sig om önskemål finns. Vidare 

kommer studien att publiceras på DiVa, Digitala Vetenskapliga arkivet. 

 

Studien kommer följa de etiska riktlinjer som Vetenskapsrådet tagit fram vad gäller 

information-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. 
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Tid för intervjuer bestäms tillsammans med deltagande lärare och uppskattas ta cirka 30 

minuter. 

Maila oss gärna för vidare frågor. 

 

Vänliga hälsningar 

Annelie Lövholt, annlov15@student.hh.se 

Evelina Jochmus-Stöcke, evejoc13@student.hh.se 

 

Utbildningsvetenskap (61-90) 30HP UV5004 

Kursansvarig: Ole Olsson, ole.olsson@hh.se 
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Bilaga	  2	  –	  Stödfrågor	  vid	  intervju	  

	  

Stödfrågor	  vid	  intervju.	  	  

	  

Få	  den	  intervjuade	  att	  berätta	  så	  mycket	  utifrån	  sig	  själv	  och	  vad	  läraren	  själv	  upplevt,	  

formulerat	  som	  ett	  case	  kan	  vara	  önskvärt.	  

	  

-‐ Har	  du	  kommit	  i	  kontakt	  med	  elever	  som	  är	  i	  behov	  av	  stöd	  på	  grund	  av	  deras	  

läs-‐	  och	  skrivutveckling?	  

	  

-‐ Hur	  ser	  du	  om	  en	  elev	  är	  i	  behov	  av	  stöd?	  

	  

-‐ Känner	  du	  att	  du	  har	  tillräckligt	  med	  kunskaper	  om	  elevers	  läs-‐	  och	  

skrivinlärning	  för	  att	  kunna	  lära	  ut	  det	  på	  ett	  bra	  sätt?	  

	  

-‐ Vilka	  är	  dina	  åsikter	  kring	  tidiga	  insatser?	  

	  

-‐ Vilka	  arbetssätt/metoder	  arbetar	  du	  med?	  Fonologisk	  medvetenhet?	  

	  

-‐ Är	  du	  medveten	  om	  vilken	  inverkan	  elevernas	  fonologiska	  medvetenhet	  har	  på	  

deras	  läs-‐	  och	  skrivinlärning?	  	  

	  

-‐ Arbetar	  du	  enbart	  med	  extra	  stöd	  om	  det	  finns	  en	  elev	  som	  är	  i	  behov	  av	  det	  eller	  

är	  det	  något	  som	  du	  anser	  alla	  kan	  behöv	  och	  därför	  arbetar	  med	  det	  dagligen?	  

Varför?	  

	  

-‐ Vad	  har	  du	  för	  relation	  till	  Bornholmsmodellen?	  Använder	  ni	  någon	  annan	  

modell?	  

	  

-‐ Ser	  du	  några	  framtida	  hinder	  för	  de	  elever	  som	  idag	  har	  svårigheter	  med	  sin	  läs-‐	  

&	  skrivinlärning?	  
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-‐ Skulle	  du	  säga	  att	  en	  elev	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  kan	  utvecklas	  till	  ett	  

samhällsproblem	  om	  hjälp	  inte	  sätts	  in?	  
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