
1 

 

Stavelsen som enhet i läsinlärningen  
Ett specialpedagogiskt perspektiv 

 

 

 

Karin Tägtström 

Examensarbete: 30 hp  Ht 2013                                                                                           
Speciallärarprogrammet: Inriktning  svenska 90 hp   
Handledare:  Maria Rosenberg  

                                              



2 

 

 

 

Abstract 
  

The aim	  of this study is to contribute furthermore to understand the complexity of the 
process of learning to read and write in an inclusive environment. It focus on the syllable 
instead of the phoneme as a unit in this process which is not the most common way of 
doing it. The report is based on a qualitative analysis of this task in pre-school and grade 
one at a primary school in a small municipality.  
In the result, I have found, that the very structured working process and the diagnostic 
approach helps the teachers to understand on what level pupils are at. The pupils who 
start working this way in pre-school, feel safe knowing what is expecting from them and 
they also learn from each other. All pupils in grade one have, before w 45 in autumn 
term, very good letter knowledge and have learnt how to read words with two syllables 
with a consonant-wovel-structure. When pupils have difficulties in certain parts, the 
teachers can support them individually or in mixed small groups in or close to the 
classroom. 
In the theoretical studies, I have found out, that the syllable is a natural unit included in 
the spoken language and that it is a natural link between the spoken and written language. 
The pupils themselves draw the conclution about the relationship between letters and 
sounds which  leads to a development of  phonological awareness.  
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1. Inledning	  
        Under mina år som lärare har jag mött ett stort antal elever som fått problem när de ska 

läsa och skriva. Under de 20 år jag arbetade med vuxna i den kommunala 
vuxenutbildningen var mycket av arbetet att träna läsning, skrivning och stavning utifrån 
material som var avsedda för ominlärning. Flera av dessa elever vittnade också om att de 
upplevde att de blivit  betraktade som dumma, när de gick ifrån sin klass för att få stöd av 
speciallärare på annan plats i skolan.  

        Under de tio år jag arbetat i grundskolan har jag mött elever, för vilka läsinlärning, 
läsning och skrivning blivit mödosamma aktiviteter. Min utgångspunkt blev att försöka 
finna andra och bättre strategier på flera plan för att eleverna inte ska behöva ominlära 
som vuxna.  
Det finns olika sätt att lära sig läsa. Det vanligaste arbetssättet i skolan är att utgå från 
fonemet. Ett annat är att utgå från hela ord, s.k. ortografisk helordsläsning. 
Arbetsmaterialet Språkbiten av Weiner Ahlström (2001) frångår fonemet och använder i 
stället stavelsen som minsta enhet samt utnyttjar delar av prosodin i språket som en del i 
undervisningen. Detta arbetssätt antas av bl.a. Weiner Ahlström (2001) kunna underlätta 
läsinlärningen för elever som kan komma att få läs-och skrivsvårigheter.  
När en elev stöter på svårigheter är skolan skyldig att ge stöd.“Om en utredning visar att 
en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd.” (Skollagen kap.3§8) 
Skollagen är mycket tydlig när det gäller skolans ansvar att ge stöd till elever som av 
olika anledningar behöver det. Om en elev inte når kunskapskraven kan föräldrar och 
rektor fatta beslut om att åtgärdsprogram ska upprättas.  I det ska skrivas vilka åtgärder 
som ska vidtas för att stödja eleven. Så långt det är möjligt ska åtgärderna kunna 
användas i elevens naturliga miljö, alltså i klassrummet. Det kan vara datorstöd, bildstöd, 
placering i klassrummet etc. Om svårigheter i läsinlärningen uppstår, kan olika åtgärder 
vidtas. En är att hitta ett annat angreppssätt i läsinlärningen på ett tidigt stadium.   

1.1. Syfte 
        I föreliggande studie redovisas olika forskares och pedagogers syn på läsinlärning inom 

specialpedagogik och undervisning. I den teoretiska bakgrunden beskrivs 
specialpedagogiska perspektiv, elevers olikheter och några olika anledningar till varför 
det kan bli svårt för elever att lära sig läsa, förutsättningar för en god läs- och 
skrivinlärning, samt två olika sätt att lära sig läsa; utifrån fonemet och stavelsen. Studien 
är begränsad till dessa två sätt och undersöker inte ortografisk helordsläsning. Fyra 
pedagogers syn på arbetssätten och organisationen, samt elevernas resultat av 
undervisningen, i några moment i det stavelsebaserade arbetssättet i förskoleklass och 
åk.1 på en skola redovisas också. Utifrån undersökningen kommer jag att diskutera olika 
organisationsmodeller av specialundervisning och göra jämförelser mellan 
stavelsebaserad och fonembaserad läsinlärning. 
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1.2. Frågeställningar 

För att besvara det ovan beskrivna syftet, ställer jag följande frågor: 
 

- Hur har pedagogerna i förskoleklass och åk.1 valt att arbeta med ett 
stavelsebaserat arbetssätt i läsinlärningen?  

- Hur är den tidiga läsundervisningen organiserad utifrån ett specialpedagogiskt 
perspektiv? 

- Hur genomförs arbetet i momenten bokstavsinlärning, stavelsesegmentering, 
stavelsesyntes och skrivning och läsning av tvåstaviga ord och vilka reaktioner 
märks hos eleverna? 
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	  2.	  Teoretisk	  bakgrund	  

2.1. Specialpedagogik 
       1994 antog den internationella konferensen om undervisning av elever i behov av särskilt 

stöd, den s.k. Salamancadeklarationen, en handlingsram för specialpedagogiska åtgärder. 
Deklarationen bygger enligt Tranqvist (2006:2) på bestämmelser i FN:s barnkonvention. 
”Många barn upplever inlärningssvårigheter och har alltså någon gång under sin skoltid 
särskilda pedagogiska behov.” (Salamanca 2002:16).  
Specialpedagogik är enligt Brodin och Lindstrand (2004:84) de åtgärder som sätts in där 
den vanliga pedagogiken inte räcker till för att ett barn ska kunna tillgodogöra sig 
undervisning på samma villkor som andra skolbarn.  
I takt med att forskningen om specialpedagogik hämtat kunskaper från andra discipliner 
än medicin, pedagogik och språk, som tidigare varit de gängse, har nya perspektiv, som 
hämtat kunskap från sociologi och psykologi fått fäste. Detta har medfört att 
specialpedagogik ses utifrån nya perspektiv. 

2.1.1.	  Specialpedagogiska	  perspektiv	  
Det kompensatoriska/kategoriska perspektivet, som fortfarande är det dominerande, 
utmärks enligt Nilholm (2007:21) av att individen tillskrivs problemen, distinkta 
problemgrupper skapas och här söker forskare främst efter neurologiska och 
psykologiska förklaringsmodeller. Elever med olika former av handikapp, såsom 
dyslektiker, hörselskadade och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, t.ex. 
ADHD och olika autismspektrumstörningar, har setts som bärare av problemen i detta 
perspektiv. 

Det kategoriska perspektivet har en förankring i individkaraktäristika. Svårigheter reduceras till effekten 
av begåvning, funktionshinder eller hemförhållanden. Diagnoser och avvikelser från vad som anses 
”normalt” får bestämma svårigheterna. Eleven är bärare av svårigheterna och blir därmed objekt för 
skolans insatser av olika slag. (Skolverket 2005:16). 

Som en motvikt till ovannämnda perspektiv har samhällsforskningen fått ett större 
inflytande på området specialpedagogik.Här är har en annan syn fått fäste; det 
kritiskt/relationella perspektivet, där man tittar på andra parametrar; organisatoriska 
och relationella: ”Om det specialpedagogiska fältet förstås relationellt blir interaktionen 
med pedagogiken fundamental. I ett verksamhetsperspektiv blir det viktigt vad som sker i 
förhållandet, samspelet eller interaktionen mellan olika aktörer”. (Emanuelsson, Persson, 
Rosenqvist 2001:23). Här söker forskare efter problem i sociala processer, såsom 
strukturella och socioekonomiska, som missgynnar och marginaliserar olika grupper på 
ett systematiskt sätt och specialpedagogikens värderande och  marginaliserande  effekter  
ses som icke önskvärda.  

I det relationella perspektivet är interaktionen med pedagogiken och verksamhetens utformning det 
fundamentala. Fokus är inte individspecifika svårigheter, utan hur skolan utformar och anpassar sin 
verksamhet så att den enskilde ska kunna uppfylla vissa på förhand uppställda krav eller mål. 
(Skolverket, 2005:16) 

Dilemmaperspektivet har vuxit fram som kritik till det kritiskt/relationella perspektivet. 
Dilemmat består i att alla elever ska nå samma mål vid en speciell tidpunkt, samtidigt 
som elever är olika, har olika intressen, begåvning och erfarenheter. Här uppstår en 
spänning mellan det gemensamma och elevers olikheter. Det kritiska perspektivet har 
också kritiserats för att vara alltför teoretiskt och sakna förankring i skolans vardag. 
(Ahlberg 2007: 89).  
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 I relation till elever som definieras vara i behov av särskilt stöd finns ett grundläggande dilemma som 
har att göra med att man vill urskilja vissa grupper som ska få extra stöd (en form av positiv 
diskriminering), samtidigt som vi också anser det eftersträvansvärt att möta elever som individer. 
(Nilholm 2005:134). 

        Detta dilemma möter vi dagligen i skolverksamheter, som det i dag ser ut.  Några elever 
behöver ibland undervisning i liten grupp eller en till en undervisning för att tillgodogöra 
sig kunskaper.  

2.1.2. Elever	  i	  behov	  av	  särskilt	  stöd	  och	  specialundervisning	  
       Särskilt stöd kan behövas av många olika anledningar. Några elever kan inte ta till sig 

kunskap i stora grupper och klasslärare hinner inte stötta i den utsträckning som behövs. 
P.g.a. en mångfald av problem elever kan ha/få, finns enligt Skolverket (2012:3) heller 
ingen definition som kan täcka in dem alla. 
I grundskolan har specialundervisningen, under många år, varit organiserad utifrån ett   
kategoriskt perspektiv, vilket innebär att elever i behov av särskilt stöd, har gått ifrån den 
ordinarie undervisningen, till ett annat rum och fått individuell undervisning av 
speciallärare eller specialpedagog. Det har också inneburit att elever har gått i särskilda 
klasser eller undervisats i andra lokaler utanför skolan. I och med ny forskning har 
inkluderingstanken fått fäste, vilket bl.a. innebär att undervisningen ska, så långt det är 
möjligt, bedrivas inom den ordinarie undervisningen. 
Enligt skollagen 3§7 ska särskilt stöd huvudsakligen ges i den elevgrupp  eleven tillhör. 
Undantag kan göras om behov finns och en elev kan under en tid ges särskilt stöd 
individuellt eller i särskild undervisningsgrupp. 
Specialundervisning är ett kontroversiellt ämne. Det visar sig inte bara i forskningen, utan 
också ute i skolorna, där många lärare uttrycker sin frustration över bl.a. bristfälliga 
resurser och bristande kompetens. De flesta lärare är, enligt en rapport från 
Lärarförbundet (2013) i stort sett eniga om att verkligheten inte överensstämmer med 
Skolverkets intentioner.  

Det är tydligt att arbetet med att ge särskilt stöd till elever inte fungerar som det ska. Det visar 
Lärarförbundets undersökning, men också statistik från Skolinspektionens regelbundna tillsyn. År 2012 
anmärkte Skolinspektionen att särskilt stöd inte ges i den omfattning och på det sätt eleverna behöver 
och har rätt till i 32 procent av de granskade grundskolorna. (Lärarförbundet  2013:9).  

I rapporten redovisas de deltagande lärarnas uppfattningar om vad de anser vara orsaken 
till att det inte fungerar som det borde. Många anser att det främst är brist på resurser, 
men också på specialpedagogisk kompetens. 

2.2.  Olika svårigheter i läsinlärning 
        Alla elever är olika. De kommer från olika bakgrund och har olika förutsättningar och 

erfarenheter med sig i bagaget när de börjar skolan. Snow m.fl. (1998:4) menar att många 
barn redan har en bra grund att stå på och har både goda intellektuella resurser och 
positiva erfarenheter när de börjar skolan. De har stimulerats språkligt och redan fått en 
språklig medvetenhet och motivation som förbereder dem för skolarbetet. Andra barn 
kommer från en bakgrund där de inte haft och har fått samma erfarenheter.  

       En av de viktigaste förmågorna som barnen ska tillgodogöra sig är läsningen. När de ska 
lära sig läsa finns mycket som måste stämma för att det ska lyckas. Några av barnen får 
svårigheter att tillgodogöra sig undervisningen och misslyckas. De får läs- och 
skrivsvårigheter av olika anledningar t.ex. p.g.a. olika språkstörningar, funktionsned- 
sättningen dyslexi/specifika läs-och skrivsvårigheter; tidigare i skolans historia kallad 
ordblindhet, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD, Aspergers syndrom 
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eller autism. Vissa elever misslyckas också p.g.a.  minnesproblematik och andra kogni- 
tiva svårigheter samt olika hörsel- och synhandikapp. Elevers självbild är också av stor 
vikt för hur de lyckas. 

I kommande avsnitt beskrivs några av ovanstående svårigheter och andra faktorer som 
påverkar barns läsinlärning närmare. 

2.2.1	  Dyslexi/specifika	  läs-‐och	  skrivsvårigheter	  	  
Som just nämnts är en av de vanligaste anledningarna till att vissa elever behöver särskilt 
stöd just att de får svårigheter när de ska lära sig läsa och skriva. Anledningarna till det 
kan vara skiftande, men en anledning är specifika läs- och skrivsvårigheter – dyslexi.  
Dyslexi kan, enligt Jacobsson & Lundberg (1995:36), Vellutino m.fl. (2004:2) och 
Myrberg (2007:50) oavsett intelligensnivå eller andra påverkansfaktorer såsom 
sensoriska svårigheter eller dåliga socioekonomiska förutsättningar, lokaliseras till 
avkodningsmomentet vid läsning. Problem som senare kan uppstå i läsutvecklingen vid 
läsförståelse är kopplade till den långsamma och mödosamma avkodningen av orden.  
Enligt Vellutino m.fl. (2004:31) tyder de senaste 20 årens forskning på att fonologiska 
brister är en av de viktigaste faktorerna för att förklara dyslexi. Myrberg (2007:1), Gillon 
och Mc Neill (2009:72) och Lundberg (2011:2) menar att dyslexi, enligt den fonologiska 
förklaringsmodellen, beror på hjärnans förmåga att bearbeta språket fonologiskt. Det vill 
säga förmågan att uppfatta språkets ljudmässiga uppbyggnad.  
Utifrån en medicinsk förklaringsmodell beskriver Myrberg (2007:10) och Lundberg 
(2011:4) varför pojkar drabbas oftare än flickor. Förklaringen är att hormoner spelar roll i 
hjärnans utveckling under fosterstadiet. Testosteron, som utsöndras kraftigare hos 
pojkfoster, antas ha negativ påverkan på hjärnans språkcentra under fosterutvecklingen. 
Detta visar sig också i att den del av hjärnan; planum temporale, som har med 
språkmottagandet att göra, är lika stor i bägge hjärnhalvorna hos dyslektiska pojkar.  
Inom genetiken har man påvisat att dyslexi till stor del är ärftligt. Myrberg (2007:5) och 
Kere (2007:1) menar dock att det  inte kan kopplas till en specifik gen, utan det handlar 
om ett samspel mellan flera olika gener.  
Enligt Myrberg (2007:10) har pedagogisk forskning visat att dåliga insatser och brist på 
adekvat stöd i skolan hämmar läs- och skrivutvecklingen hos dyslektiska barn. Det är 
viktigt att skolan ägnar mycket tid åt läs- och skrivinlärningen, att specialpedagogiska 
insatser sätts in tidigt så att eleven inte fastnar i verkningslösa strategier. 
En mängd forskning inom psykologin har visat på de stora konsekvenser som läs- och 
skrivsvårigheter kan ha på en människas bild och uppfattning om sig själv. ”Att 
misslyckas i skolan påverkar självförtroendet och eleverna kan utveckla en negativ 
självbild”. (Swalander 2009:183). 
Trots samstämmig forskning finns det enligt Gustavsson (2009:13-14) fortfarande  
problem med att hitta en bra definition av dyslexi.  

Att definiera dyslexi är ingen enkel uppgift men i takt med att vi lär oss alltmer om detta fenomen, bör 
definitionerna kunna modifieras och göras mer innebördsrika och användbara, så att de leder till mer 
adekvata åtgärder. (Samuelsson m.fl. 2009:14). 

Trots att man vet mycket har inte en klar definition kunnat formulerats. Det visar på 
komplexiteten i fenomenet dyslexi. Förhoppningsvis kommer forskare i framtiden, när 
man hittat svaren på frågor som fortfarande finns obesvarade, kunna komma till 
konsensus och bidra med att kunna täppa till de kunskapsluckorna. 
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2.2.2	  Andra	  funktionsnedsättningar	  och	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter.	  
Samuelsson (2009:240) och även Ingvar (2010:17) beskriver ADHD som ett 
hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning och att det ofta uppträder innan 
barnet har börjat skolan. Vanligaste symtomen är uppmärksamhetsproblem, 
hyperaktivitet och impulsivitet, som innebär svårigheter att kontrollera sin 
uppmärksamhet, att koncentrera sig på uppgifter under en längre tid, att anpassa nivån på 
aktivitetsgrad i olika situationer och att avstå att reagera impulsivt. Ingvar (2010:17) 
menar att uppmärksamhetsfunktionen är central för att klara skolan. Samuelsson 
(2009:241,242) berättar vidare att forskning tyder på att det finns en komorbiditet mellan 
ADHD och dyslexi, vilket innebär att de samvarierar, men de tycks inte enligt Ingvar 
(2010:21) ha en  primär biologisk grund. Samuelsson (2009:240-242) framhåller dock att 
det har visat sig att samma genetiska inflytande bidrar till att förklara båda syndromen. 
”Det har däremot varit svårare att identifiera vilken eller vilka kognitiva eller 
neuropsykologiska problem som ADHD och dyslexi har gemensamt”. (Samuelsson m.fl. 
2009:240-242). 
På hemsidan ”Infoteket om funktionshinder” finns att läsa om läs- och skrivsvårigheter 
och olika anledningar till det och där menar Wandin & Frylmark (2013) att många med 
andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel ADHD/ADD och Aspergers 
syndrom också kan få läs- och skrivsvårigheter.  De konstaterar vidare att det inte alltid är 
lätt att avgöra vad som är orsaken. För barn med ADHD blir läsinlärningen för mentalt 
krävande p.g.a. bristande koncentration och för barn med Aspergers syndrom, som kan ha 
lätt att lära den lästekniska delen, kan det bli svårt med läsförståelsen, då texterna blir 
svåra att tolka. 

2.2.3.	  Arbetsminnet	  
Läsinlärning kan vara ett mycket minneskrävande arbete. Bara att lära sig att komma ihåg 
alla sammanlagt 56 bokstäver, inräknat både versaler (stora) och gemener (små), hur de 
ser ut och hur de ska skrivas är inte alltid lätt. Enligt Nivbrant Wedin (2013:30) påverkar 
arbetsminnet vår förmåga att koncentrera oss och att lära oss saker, vilket inkluderar vår 
förmåga att lära oss att utveckla vårt språk och kan därmed påverka läs- och 
skrivinlärningen. Ett litet arbetsminne är ett problem för många när de ska lära sig olika 
saker i skolan. Ingvar (2010:18) framhåller att arbetsminnet möjligen är träningsbart, men 
att det genom träning i alla fall kan snabba på utvecklingen att nå sin fulla potential. 
Nivbrant Wedin beskriver vidare att, det forskningen kommit fram till i dag och vet, är att 
arbetsminnet utvecklas efter tre månaders ålder och har sin fulla utveckling vid 25 års 
ålder och att när det är aktivt, bara varar i några sekunder. Det hämtar information från 
långtidsminnet, är stresskänsligt och långsamt på att bearbeta information och varierar 
stort mellan individer. Arbetsminneskapaciteten beskrivs av Dahlin (2009:32) som en 
”tankeverkstad” som  ansvarar för att kortsiktigt lagra och bearbeta information och som 
medverkar till att kontrollera uppmärksamhetsförmågan. När endast lagring av 
information pågår talar man om korttidsminne. Arbetsminne används när lagring, 
bearbetning och uppmärksamhet ska beskrivas.  

2.2.4.	  Socioekonomiska	  faktorer	  
Elevers uppväxtförhållanden är också en viktig parameter som påverkar elevers 
förutsättningar i skolan. Snow m.fl. (1998:5) och Ingvar (2010:9) framhåller att barn som 
kommer från socioekonomiskt svaga bostadsområden oftare misslyckas i skolan än andra. 
I Ulla Dambers avhandling ”Reading for life” (2010) beskrivs fem goda förutsättningar i 
hemmiljön som enligt Snow m.fl. (1998) kan ha avgörande betydelse för en lyckad 
läsinlärning. I första hand är det föräldrars attityd till läsning, i andra hand föräldrars 
förväntningar och deltagande i barnens läsinlärning. I tredje hand den litteratur som finns 
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tillgänglig för barnen i hemmen, i fjärde, graden av interaktivitet mellan barn och 
föräldrar under läsningen och till sist föräldrarnas verbala interaktion med sina barn. 
I Socialstyrelsens rapport Social rapport hävdar Vinnerljung m.fl.(2010:228) att 
sambanden mellan socioekonomisk bakgrund och betyg från grundskolan är starka. Det 
är 5-6 gånger vanligare att barn till lågutbildade föräldrar får låga eller ofullständiga 
betyg från grundskolan om man jämför med barn till tjänstemän. 

        När det kommer till sociala problem, som skolk, bristande omsorg eller stök och bråk i 
familjen som möjliga orsaker till läs- och skrivsvårigheter, menar Jacobsson (2006:3) att 
det är rimligt att anta att det främst är miljöfaktorer under uppväxten som inte varit bra 
för barnet och att verkligheten förstås är mycket komplicerad eftersom arv- och 
miljöfaktorer alltid samvarierar på ett mycket intrikat sätt genom hela människans 
utveckling.  

2.2.5.	  Självkänsla	  
Barns självkänsla påverkar också läsinlärningen. Hos barn med dyslexi och andra läs- och 
skrivsvårigheter kan självkänslan få sig en ordentlig törn när de märker att de inte hänger 
med i läs- och skrivutvecklingen.  
Enligt Taube (2007:14) blir läsningen mödosam och tråkig, barnen misslyckas och då 
inträder försvarsmekanismer som gör att man undviker att läsa och skriva. De blir rädda 
för att misslyckas, får sämre självförtroende och blir därmed mer omotiverade och 
undviker därför att läsa självmant, vilket i sin tur medför en sämre läs- och 
skrivutveckling. De jämför sig också med kamrater som det tycks gå lätt för och det spär 
på den dåliga självbilden;  den s.k. Matheuseffekten; ”var och en som har, han ska få, och 
det i överflöd, men den som inte har, från honom ska tas också det han har” (Stanovich 
1986:360-397). Den goda cirkeln är precis tvärtom.    

2.3. Förutsättningar för en god läs- och skrivinlärning 
        Myrberg (2001:6) framhåller att läs- och skrivinlärning förutsätter en grundläggande 

medvetenhet om talspråkets formegenskaper; att talflödet representerar en följd av ord, 
att orden har formegenskaper och inte enbart betecknar fenomen, att nya ord, 
ordsammansättningar och meningar kan bildas genom att de grundläggande språkreglerna 
tillämpas, samt att ordens och meningarnas innebörd kan ändras genom utbyten och 
omkastningar av betydelseskiljande språkljud (fonem).  

2.3.1	  Språklig	  medvetenhet	  
Samuelsson (2009:22) menar att ju mer individen har uppmärksammat om själva 
lärandet, desto effektivare inlärning. . 
Att vara språkligt medveten innebär enligt Tornéus (1992:18), Druid Glentow (2006:123) 
och Olofsson (2009:20) att man förstår att språket har både en form- och en innehållssida. 
Innan barn har nått den insikten är de helt inriktade på språkets innehåll och inser inte 
skillnaden mellan ordet och dess betydelse. Här kan de t.ex. tro att ”tåg” är ett långt ord 
och att ”suddgummi” är ett kort ord.  
Språkets formsida omfattar fonologi (där prosodin; talets rytmiska och melodiska 
aspekter ingår), morfologi, syntax, semantik och pragmatik.  
Fonologi är läran om språkljuden och fonemet brukar definieras som språkets minsta 
betydelseskiljande enhet. Samuelsson m.fl. (2009:17). 
Fonologisk medvetenhet definieras av Stahl & Murray (1994:221) som en medvetenhet 
om ordens ljud och som visar sig i barnets förmåga att bl.a. rimma och uppfatta hur 
många fonem det finns i ett ord.  Med fonologisk medvetenhet menar man ibland 
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fonemisk medvetenhet som är en del av den fonologiska medvetenheten och avser hur 
man kan urskilja de enskilda ljuden i orden.  
En del av den fonologiska utvecklingen är också att laborera med stavelsen och med  
betoning och klang. (Nivbrant Wedin 2013:16).  
Morfologi är läran om ordets betydelsebärande delar; ordens struktur och en medvetenhet 
här underlättar förståelsen av hur ord stavas. 
Syntaxen i språket handlar om ordens placering i meningar, hur orden kombineras till 
större strukturer t.ex. meningar. (Snow m.fl. 2005:9) 
Semantiken: de delar av språket som har kontakt med erfarenheter, kunskap, intressen, 
attityder och perspektiv till det talade och skrivna språket för att skapa mening. (Snow 
m.fl. 2005:9). 
Pragmatik: hur skpråket används och tolkas av människor i samhällen för att 
tillfredsställa sina behov av kommunikation. (Snow m.fl. 2005:9) 

2.3.2.	  Läs-‐	  och	  skrivpedagogiska	  förutsättningar	  	  
En bra, genomtänkt och beprövad läs- och skrivpedagogik är en förutsättning för att barn 
med olika behov ska få en så adekvat läs- och skrivundervisning som möjligt. 
Snow m.fl. (1998:4) menar att skolan ska tillhandahålla effektiv läsundervisning; goda 
läsinlärningsmetoder och rikliga tillfällen till läsning som en förutsättning för att elever 
ska lyckas. Damber (2010:28) skriver i sin avhandling:  

           A supportive classroom environment and competent teachers can compensate for a less favourable 
literacy environment at home[....]obviously, the pre-school and school contribution to children’s reading 
acquisition and literacy development, is fundamental when the conditions for literacy development in 
the home are hampered.   

   Goda insatser i förskolan och skolan, med kompetenta pedagoger, kan kompensera för 
mindre stimulerande hemmiljöer. 
Hedström m.fl.(2011:201) och Snow m.fl. (2005:7) framhåller också kompetenta lärare 
som en   viktig framgångsfaktor för en bra start på barns läs- och skrivutveckling. Han 
föreslår t.ex. att veteranlärare kan användas som handledare och hjälpa lärare som har 
liten eller ingen erfarenhet av läs- och skrivundervisning.  
En annan viktig förutsättning är att vidta åtgärder så tidigt som möjligt när man märker 
att elever stöter på problem när de ska lära sig läsa. Snow m.fl. (19981:9) samt Høien och 
Lundberg (1999: 57) ”Forskningen visar entydigt på negativa effekter på barnets läs- och 
skrivutveckling av att skjuta upp identifiering av vilka barn som behöver särskild hjälp”. 
(Myrberg 2001:57-60) och Myrberg (2001:57-60) menar vidare att ett diagnostiskt 
arbetssätt är ett måste och att varje elevs resultat och eventuella svårigheter ska följas upp 
och ingen elev ska få lämna åk.1 utan fungerande avkodningsförmåga. Lundberg och 
Herrlin (2008:2) skriver i kartläggningsmaterialet God läsutveckling, att forskningen 
visat att lärare som noga följer elevers kunskapsutveckling med formella och informella 
metoder är mer framgångsrika än lärare som inte gör det. Snow m.fl. (2005:11) menar att 
kompetenta lärare tar reda på vad elever vet och kan göra innan de ger elever 
instruktioner i läsinlärningen. Myrberg ( 2001:107 framhåller också vikten av kontinuitet 
mellan förskola och skola och att skolan tar vid där förskolan slutar. Dahlin (2009:35) 
hävdar att det krävs att undervisningen är upplagd på ett mycket strukturerat sätt.  
Elever som stöter på svårigheter på vägen att lära sig läsa ska enligt Snow m.fl. (1998:12) 
ges stödundervisning av lärare med utbildning avsedd att ge detta stöd. ”Such children 
will require supplementary services, ideally from a reading specialist who provides 
individual or small-group intensive instruction” (Snow, Burns och Griffin 1998:12).  
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Individuell undervisning kan i vissa fall vara befogad för elever med läs- och 
skrivsvårigheter. Flera olika program där bl.a. individuell undervisning genomförts och 
som utvärderats redovisas i Myrbergs (2001) forskningsöversikt. I sammanfattningen 
över resultaten berättar han (2001:28) bl.a. att integration mellan den individuella 
undervisningens innehåll och den vanliga klassrumsundervisningens innehåll ger bättre 
resultat och att program med individuell undervisning är kostnadseffektivt jämfört med 
halvklassarrangemang med reguljär specialundervisning.  

2.4. Olika sätt att lära sig läsa 
Pedagogiken i läsinlärningen utgår enligt Druid Glentow (2006:42) antingen från s.k. 
bottom-up-pedagogik – eleven lär sig från delen d.v.s. fonemet eller stavelsen till 
helheten och arbetar här avkodningsinriktat. Motsatsen kallas top-down–pedagogik ch 
utgår från helheten (texten) till delen (bokstav-fonem). Här arbetar man förståelseinriktat 
från början. Inom läsforskningen om bottom-up-pedagogik märks två olika synsätt; 
fonemet eller stavelsen som enhet. I Sverige i dag är det vanligast att man blandar de 
båda pedagogiska synsätten. 

2.4.1.	  Fonemet	  som	  enhet	  
Lundbergs (2009:1) uppfattning är att en läskunnig person måste förstå hur vårt 
alfabetiska system fungerar – att språkets minsta betydelseskiljande byggstenar, fonemen, 
representeras av grafiska tecken, bokstäver. Men för att få grepp om detta system måste 
man inse att talade ord går att dela upp i segment av fonemstorlek. Han menar att en 
sådan insikt inte uppstår naturligt hos barn.  
När barn lär sig läsa behöver de lära sig att förstå att bokstäverna är symboler för 
språkljud – de behöver knäcka den alfabetiska koden, annars är avkodning inte möjlig. 
När nybörjarläsaren försöker läsa ett ord menar Tornéus (1992:23) att han/hon ljudar ihop 
orden utifrån symbolerna för bokstäverna.  

There is, however a gap between the text and the spoken language; oral language is characterized by a 
number of prosodic features, most of which are not represented in text. Using the phoneme as a 
cognitive unit in reading will not bridge this gap since most prosodic features are not realized as 
relations between separate sounds. (Torneús och Andersson 1999:311). 

Några år senare ställer Tornéus (2009) sig frågan: ”Kommer fonologisk medvetenhet av 
läsning eller är det en förutsättning för läsning”? (Torneus 2009:70) Hon påpekar vidare 
att det råder stor samstämmighet om att fonologisk medvetenhet är den viktigaste 
förmågan som barn bör ha med sig till skolan, men att den åsikten beror på att det 
vanligaste arbetssättet i de svenska skolorna, utgår från just fonemet. Hon anser vidare att 
om fonemet är enheten så är det självklart att det finns ett orsakssamband, men att 
orsakssambandet är det omvända.”Tränar man tidigt på fonologisk medvetenhet blir man 
i bästa fall duktig på den metoden när man kommer till skolan. Men det är en metod som 
innebär att man kommer att få en del restbarn som får läs- och skrivsvårigheter” (Torneus 
2009:70). 
Liberg (2009:42) påpekar att det inte är riktigt klarlagt om fonologisk medvetenhet är en 
förutsättning eller en följd av läslärandet, att det kan vara så att de samspelar och 
förstärker varandra. 
Kritik mot att använda fonemet som enhet i läsinlärningen har framförts från fler håll. 
Danielsson (2006) hävdar att när nybörjarläsaren lärt sig koppla samman bokstäverna 
med språkljud uppstår en problematik, detta då ljuden i talet inte kommer som enskilda 
ljud, utan ljuden samartikuleras, vilket innebär att ljuden smittar av sig på varandra. Hon 
menar vidare att det nästan är  fysiskt omöjligt att avgöra var ett ljud slutar och ett annat 
tar vid. (Danielsson 2006:20).  
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Witting (1990) som utarbetat en metod som både utgår från fonemet och stavelsen 
framför i sin bok om grundelementen i Wittingmetoden, kritik mot olika renodlade 
fonemmetoder. Den grundar sig i hennes erfarenheter av elever med lässvårigheter. 
Hennes uppfattning är att de har problem med symbolfunktionen och att de kan ha 
svårigheter med samtliga delar av symbolfunktionen. Det kan visa sig i att de tolkar 
bokstäverna fel, väljer fel bokstav och/eller kastar om. Elevernas svårigheter med 
symbolfunktionen förklarar hon med att denna inte blivit automatiserad. Svårigheterna 
uppstår vid den första tiden under läsinlärningen och märks, enligt Witting, genom att 
eleverna har svårt att stava, läser långsamt, inte förstår vad de läser och har svårt med 
småord, ändelser och vokaler. (Witting 1990:58-59).  
I boken om idébakgrunden till sitt arbetssätt, skriver hon vidare att vissa elever inte 
klarade av sammanljudandet, trots att förhållandet mellan språkljud och bokstäver 
föreföll klart. Hon uppfattade att eleverna var säkra på hur ljud och tecken hörde ihop, för 
de uttalade språkljuden korrekt i förhållande till tecknen, när de arbetade med 
ljud/tecken- sambanden. Hon började här låta eleverna lyssna och skriva ord i stället för 
att sammanljuda och läsa dem. Eleverna uttryckte att det var lättare att höra hela ord och 
skriva än att sammanljuda. En av hennes elever uttryckte det så här: ”man vet vad man 
ska säga när man ser bokstäverna, men det blir inga ord”. (Witting 2005:17)  

2.4.2.	  Stavelsen	  som	  enhet	   	  
Ett annat sätt att lära sig läsa är genom stavelsen i stället för fonemet. Att stavelsen är att 
föredra framför fonemet som enhet i läsinlärningen, förespråkades av Liberman m.fl 
(1974:201). De menade att fonemet och stavelsen som enheter uppträdde sent i den 
historiska  läs- och skrivutvecklingen och att fonemet i sin tur var den enhet som 
uppträdde allra sist och att den då härrörde ur stavelsen. Utifrån denna kunskap drog de 
slutsatsen att man kan förmoda att fonemsegmentering är betydligt svårare än 
stavelsesegmentering. I stavelsebaserad läsinlärning finns dessa delar med, då stavelsen 
utgår från det talade språket.  
Även svensk forskning har anammat denna teori och utvecklat arbetssätt med stavelsen 
som enhet, bl.a. Margit Tornéus och Björn Andersson (1996) som skapat Umeåmodellen, 
Susanne Weiner Ahlström (2001) Språkbiten och Lena Ragnerstam (2010) 
Håkantorpsmodellen.  
I ovanstående metoder och arbetssätt läggs prosodi, betoning och klang, som skaparna till 
arbetssätten också menar är viktiga delar i talspråket som inte återfinns i skriftspråket 

Thus, reading includes adding such features as stress, accent and duration within single words as well as 
within sentences, since they are not to be found in the text. Most of these features are relative and 
belong to the syllable; one syllable is more stressed than others, one syllable is lengthened more than 
others and so on. (Torneús och Andersson 1996:311). 

Weiner Ahlström (2001:7) menar att det är lättare att utgå från stavelser än från enskilda 
bokstavsfonem för elever som kan komma att få läs-och skrivsvårigheter. Enligt Tornéus 
(2011:70) är det inte heller bevisat om den fonologiska medvetenheten kommer sig av 
läsning eller om det är en förutsättning för läsning. 

       Kritik har dock framförts gentemot denna metod. I ett nummer av Skolvärlden från 2003 
framför Ingvar Lundberg, i en artikel av Erika Wermeling, frilansjournalist, att elever 
som ska lära sig läsa med stavelsen som enhet skulle vara tvungna att lära sig alltför 
många stavelser av de 55 000 som är möjliga i svenska språket. 
Myrberg (2011:104) anser att stavelsen som enhet i läsningen inte blir en framgångsrik 
strategi när elever stöter på svårare texter med ord med mer komplicerad stavelsestruktur 
än de är vana vid. De blir då tvungna att gå tillbaka till fonemet för att ljuda sig fram. Han 
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menar vidare att ett stavelsebaserat arbetssätt passar bäst på elever som har läs- och 
skrivsvårigheter på gymnasieskolan.  

2.5. Olika läsinlärningsmodeller  
Det vanligaste sättet att arbeta med läsinlärning i förskolan och skolan är, som jag 
beskrivit ovan, genom fonemet, den minsta betydelseskiljande enheten i språket. I 
förskoleklass används bl.a. Bornholmsmodellen (2007) av Ingvar Lundberg och Margit 
Torneus som har varit och fortfarande är vanligt förekommande i hela Sverige. När 
barnen börjar grundskolan fortsätter sedan läsinlärningen och även här, först med 
bokstavskännedom och sedan antingen utifrån analys och/eller syntes av fonem eller 
stavelse. Det finns också arbetssätt som blandar bägge dessa metoder.  
Här nedan kommer en kort beskrivning av Bornholmsmodellen samt några läsläror som 
arbetar utifrån fonemet och stavelsen och som finns listade på specialpedagogiska 
skolmyndighetens hemsida. 

2.5.1	  Läsläror	  och	  arbetssätt	  som	  utgår	  från	  fonemet	  
Bornholmsmodellen är ett läsförberedande arbetssätt, där man arbetar med den språkliga 
medvetenheten och där bl.a. bokstavskännedom och arbete med fonemet, både genom 
analys och syntes görs genom olika språklekar. (Se Lundberg 2007). 
Läsinlärning i sju steg är ett material som utarbetats av Maj Örtendal (2011) och det 
utgår från både analys och syntes. Läromedlet riktar sig främst till de barn som har en 
försenad och bristfällig fonologisk utveckling.Örtendal (2011:158) menar att det primära 
med metoden är att barnen ska knäcka läskoden så tidigt som möjligt. Hon skriver på s. 3 
att de här barnen behöver en långsam och mjuk inlärningsgång som är väl strukturerad 
och anpassad till varje barns utvecklingstakt. Om det visar sig att en elev får svårigheter 
efter de sju stegen rekommenderar hon att arbeta med stavelser. ”När sammanljudningen 
visar sig vara särskilt svår för en elev kan man med fördel göra träningen ännu mer 
systematisk genom att sammanljuda stavelser”. (Örtendal 2009:15) Hon anser vidare att 
nyckeln till framgång är att låta elevens framsteg bestämma arbetstakten.  
I Silorema, som utarbetats av Hydén och Redin (2002) blandas också analys och syntes 
och här lärs bokstäverna först in i ordningen utifrån ordet S I L O R E M A. Man arbetar 
alltså först med S och arbetar utifrån en beskriven planering i handledningen. Alla barn 
gör samma sak och författarna anser att om barnen samlas kring en och samma bokstav 
kan man undvika att de skiljs åt i den sociala gemenskapen även vid stor 
kunskapsspridning. (Hydén och Redin 2002:11).  

       Ett arbetssätt som arbetar utifrån analys av fonemen är LTG (Läsning på Talets Grund), 
som utvecklades under 70-talet av Ulrika Leimar. Här används inga speciella läromedel, 
utan en lärarhandledning med instruktioner om arbetsgången. Arbetet utgår från barnens 
egna erfarenheter och språk och tillsammans bygger man texter som blir underlag för 
bearbetning. I det arbetet ska eleverna genom fonemanalys så småningom förstå ljud- och 
bokstavsprincipen och få en  insikt i att texten betyder något. (Se Leimar (1974:45,46) 
Läraren, gör tillsammans med eleverna, en analys av en text som eleverna skapat utifrån 
sina erfarenhete. Arbetet beskrivs av Druid Glentow (2005:33,34) och består av fem faser: 
Samtalsfasen, där elevernas erfarenheter sedan används till nästa fas; dikteringsfasen, där 
eleverna formulerar meningar som läraren skriver ner. Eleverna får på så sätt se sitt eget 
tal nedskrivet i text. I laborationsfasen får eleverna genom olika uppgifter, arbeta med sin 
läs- och skrivinlärning. I återläsningsfasen läses den egna texten gemensamt, i grupp eller 
individuellt. Den sista fasen är efterbehandlingsfasen, där eleverna arbetar vidare med 
sina ord och meningar. Kontinuerliga kontroller görs av bokstavskännedom.  
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2.5.2.	  Läsläror	  och	  arbetssätt	  som	  utgår	  från	  stavelsen	  
       Umeåmodellen är en läs- och skrivinlärningsmetod med stavelsen som grund. Metoden 

har utarbetats av Margit Tornéus och Björn Andersson. Tornéus (2009:67:68) menar att 
stavelsen är en naturlig del att lära sig läsa från, då barn lär sig tala i stavelser. Hon 
hävdar vidare att ljuden i orden inte är urskiljbara, att man måste skapa dem och att det är 
det som är problemet och tycker att man inte överhuvudtaget ska träna på dem.  Stavelsen 
däremot bär med sig intonation, liksom betoning och många stavningsregler.         
Håkantorpsmodellen, som utvecklats av Lena Ragnerstam, har ingen läsebok, utan 
endast en lärarhandledning. Den börjar med språklekar utifrån stavelsen och 
bokstavsinlärning redan i treårsåldern. Dessa fortsätter sedan under hela förskolan. I 
årskurs ett börjar man skriva sig till läsning i den s.k. lillboken, utifrån stavelsestrukturen 
KV-KV. I takt med att läsutvecklingen fortskrider ökas svårighetsgraden på orden. 
Arbetssättet bygger alltså på att barnen skriver sig till läsningen. I början lekskriver 
barnen och i takt med ökad språklig medvetenhet, börjar de sedan läsa.  

          Talet är en naturlig brygga till det skrivna ordet. Barn har lättare att lära sig skriva än att läsa. 
Utvecklingen startar med att barnen långt före skolstarten börjar lekskriva och låtsasskriva. De härmar 
de vuxna och i skrivandet utvecklas den fonologiska medvetenheten. Talet, rytmen och artikulationen 
stödjer barnens skivande, det är grunden och strukturen. (Ragnerstam 2010). 

        Språkbiten är ett arbetsmaterial som utarbetats av Weiner Ahlström. Materialet består av 
en bok som bl.a. beskriver arbetsgången och en pärm med övningar. I boken beskriver 
Weiner Ahlström (2001) ett alternativt arbetssätt med fyra grunder; stavelsen, kopplingen 
mellan det skrivna och talade ordet, intuitiv inlärning genom härmning och läsinlärning 
genom skrivning. Det innehåller strukturerade övningar som antas ge goda färdigheter i 
skrivning och läsning. I materialet står det talade ordet i fokus. Weiner Ahlström (2001) 
anser att det är genom det talade språket, över till det skrivna och lästa, som eleven ska nå 
en god förståelse. Stavelsen används som den bärande och betydelsefulla språkliga 
byggstenen. Utifrån den lär de sedan att skriva och läsa. Orden i materialet bygger på 
svenska språkets vanligaste ordstrukturer.  

       I arbetet lärs alfabetet in parallellt med övrigt skriv- och läsförberedande arbete och här 
rekommenderas det att det lärs in i grupper om fyra, då det enligt Weiner Ahlström 
(2001:41) och Witting (1992:18) är lättare att komma ihåg sju grupper än 28 olika 
bokstäver. Innan de strukturerade skriv- och läsövningarna påbörjas ska eleverna kunna 
rabbla alfabetet samt kunna skriva och känna igen alla bokstäver. Här rekommenderas 
också att börja med versalerna för att sedan lära sig att känna igen och skriva även 
gemenerna.  

        Undervisningen delas sedan in i fyra steg bestående av stavelsesegmentering, 
stavelsesyntes, ordsegmentering av talade meningar samt skriva och läsa tvåstaviga ord. 
Nu ska grunden vara lagd till att knäcka läskoden. 

        Arbetet fortsätter därefter med att skriva och läsa enstaviga ord, där man också fokuserar 
på vokalklangen, med skrivning och läsning av flerstaviga ord och till sist med skrivning 
och läsning av komplex stavning. (Jfr Weiner Ahlström 2001)  
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3.	  Metod	  
         I detta avsnitt kommer en presentation, analys och diskussion av de forskningsmetoder 

som använts i denna studie, hur intervjupersonerna valts, tillvägagångssättet, studiens 
tillförlitlighet samt vilka etiska övervägandena som gjorts. 

3.1. Metodval 
        För att besvara forskningsfrågorna har en kvalitativ ansats antagits. Jag har valt följande 

två metoder: halvstrukturerad intervju och deltagande observation. De två metoderna 
valdes därför att den kvalitativa forskningsintervjun, enligt Denscombe (2009:232), 
passar bra för att få insikter i människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter. 
När man vill följa ett arbete på nära håll kan deltagande observation användas och 
Denscombe (2009:271), menar att de är lämpliga för att tränga in i situationer, för att 
förstå kulturen och processerna i de grupper som studeras.  

3.1.1.	  Halvstrukturerad	  intervju	  
        Den första metoden är en halvstrukturerad intervju. Jag valde den för att den passar bra 

när man vill få reda på en persons tankar, känslor och åsikter och vad som ligger till 
grund för dem. Här kan man enligt Kvale och Brinkmann (2009:43) ges tillfälle att 
försöka förstå teman i den levda vardagsvärlden ur undersökningspersonens eget 
perspektiv. Stukát (2011:44) menar att den halvstrukturerade intervjun är anpassningsbar 
och följsam och möjligheter ges till att följa upp idéer, sondera svar och gå in på motiv 
och känslor till skillnad från strukturerad intervju eller enkät. Jag var därför uppmärksam 
på tonfall mimik, pauser och gav akt på underliggande svar som inte ett skriftligt svar kan 
ge. Innan intervjun funderade jag mycket på vilka forskningsfrågor som skulle passa 
utifrån syftet i studien, och kom, efter några ändringar, fram till det frågeformulär med tre 
teman och lämpliga följdfrågor som använts.  Se bilaga 1.  

       Givetvis är jag medveten om vilka begränsningar som finns i metoden, då den är 
beroende av intervjuarens förmågor, kunskaper och färdigheter. Jämförbarheten av de 
olika informanternas svar blir inte heller riktigt entydig och tillförlitlig, då de har olika 
utgångspunkter.     

3.1.2	  	  Observationer	  
        Det andra metodvalet i studien var deltagande observationer av eleverna och pedagogerna 

i åk. 1, när de arbetade med tre olika moment i det stavelsebaserade arbetet. Metoden 
används enligt  Stukát (2011:55-56), när man vill veta vad människor faktiskt gör, inte 
vad de säger att de gör, och får därmed kunskap som är direkt hämtad från sitt 
sammanhang. Resultatet blir ofta konkret och lättbegripligt, vilket gör det till ett bra 
underlag för tolkning. Med deltagande observation är observatören delaktig i aktiviteter 
som samtidigt observeras, vilket alltså är en lämplig metod i denna studie då jag själv 
deltar i undervisningen som speciallärare. Jag utförde således min deltagande observation 
i en öppen roll.   

           By participation observation we mean that method in which the observer participates in the daily life of 
the people under study, either openly in the role of researcher or covertly in some disguised role, 
observing things that happen, listening to what is said, and questioning people, over some length of 
time. (Becker och Geer, 1957:28) 

       Nackdelarna är enligt Stukát (2011:56) att det är tidskrävande och kräver en väl uttänkt 
metodik, samt att det kan upplevas begränsande genom att det är yttre beteenden som 
studeras och därmed svårare att observera känslor och tankar hos individer. En annan 
nackdel är att det är lätt att bli känslomässigt involverad  i skeenden och ser saker utifrån 
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den egna subjektiva utgångspunkten. Det kan enligt Stukat (2011:58) vara svårt att hålla 
tillräcklig distans för att säkerställa en objektiv beskrivning. Detta har jag haft i åtanke 
och därför observerat endast mycket tydliga tecken på både positiva och negativa 
reaktioner och resultat under momenten i det stavelsebvaserade arbetet samt beteenden 
och känslor i samband med dem. 

3.2  Urval 
        Urvalet inför intervjuerna blev fyra pedagoger; tre förskollärare och en klasslärare i åk.1 

på den skola jag har min anställning. Det är ett bekvämlighetsurval som enligt Stukát 
(2011:69) är ett enkelt sätt att använda i det strategiska urvalet. Anledningen var dels 
tillgängligheten, men också för att dessa pedagoger är pionjärer i kommunen inom 
området stavelsebaserad läsinlärning och det var de som påbörjade arbetet från 
förskoleklass och som sedan fortsatt vidare i åk.1. Det fanns alltså ingen motsvarande 
grupp på en annan skola i kommunen att göra jämförelser med. Samtliga 
förskolepedagoger är kvinnor i åldern 43-58 år. Två av dem har arbetat 21 respektive 30 
år i förskolan och den tredje 33 år. De har alla erfarenhet av att arbeta med 
Bornholmsmodellen. Den fjärde pedagogen är barnskötare, men har vidareutbildat sig till 
tidigarelärare och har arbetat i sju år som klasslärare i åk.1-3. Hon har tidigare arbetat 
med både analys och syntes av fonem i läsinlärningen och använt materialet Silorema 
(Ryden och Redin 2002) och arbetar nu för första gången med materialet Språkbiten. Jag 
är också själv en del i arbetet, då jag som speciallärare arbetar tillsammans med 
klassläraren med läsinlärningen. De som obseverades är 18 elever i åk.1; 12 pojkar och 6 
flickor, alla födda 2006. Skolan är en F-6-skola med något fler än 100 elever, på en liten 
ort, ca två mil från den närmaste staden.  

3.3 Genomförande 
        Innan intervjuerna fick pedagogerna en kort muntlig och skriftlig redogörelse av mitt 

tilltänkta examensarbete och i samband med det också förfrågan om de ville delta. De 
fick också veta att intervjuerna skulle spelas in på min I-phone och att de, innan jag 
raderade dem, skulle få möjlighet att läsa igenom resultatet för att förvissa sig om att 
innehållet motsvarade det de förmedlat. De informerades vidare om att de när som helst 
också hade möjlighet att avbryta sin samverkan. Efter positiva svar fick de möjlighet att 
välja tid och plats, och efter överenskomna tider och plats fick de efterhand frågeformulär 
med teman, för att kunna förbereda sig. En av informanterna var tvungen att skjuta upp 
den första överenskomna tiden och fick då i samband med det tillfälle att själv välja ny 
tid. Intervjuerna gjordes med var och en för sig, i ett grupprum med relativt bekväm 
möblering på skolan och min I-phone användes för inspelning.       

        Min andra metod var som redan nämnts deltagande observationer och anledningen till att 
jag valde denna metod var dels tillgängligheten, men också att jag då kunde fokusera på 
vad som hände, se och analysera beteenden och reaktioner utan att de observerade tänkte 
på att jag observerade dem. Deras reaktioner var därför naturliga och inte påverkade av 
att jag studerade dem.  

        Inför observationerna skickades ett brev till föräldrarna till barnen i klassen, där jag 
informerade om de observationer jag tänkt genomföra och syftet med dem. I formuläret 
(Se bilaga 3) finns en  särskild del med kryss för ja eller nej och plats för underskrift, där 
föräldrarna gav sitt tillstånd. Jag fick de flesta svar genom barnen som lämnade 
underskriftsdelen påskriven direkt i handen till mig eller till klassläraren, som placerade 
dem i en särskild avsedd plastficka som sedan förvarades på säker plats. Tre av svaren 
skickades med mejl.  

       Under hela arbetet med studien, har jag själv arbetat som speciallärare och tillsammans 
med klassläraren i åk.1 organiserat och planerat undervisningen. För att kunna fokusera 
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bättre skapades särskilda observationstillfällen på mellan 30 och 40 minuter för varje del 
som skulle observeras och direkt efter varje observationstillfälle fördes fältanteckningar, 
när minnet var som bäst. Eleverna kände inte till när de skulle observeras, det  var därför 
som en naturlig del i undervisningen. ”Att bibehålla den naturliga miljön är den 
huvudsakliga prioriteringen vid deltagande observation”. Denscombe(2009:283). 

       Under observationerna fokuserade jag på hur arbetet med bokstäver genomfördes,  
stavelsesegmentering samt stavelsesyntes med skrivning och läsning av tvåstaviga ord 
med KV-KV-struktur.  Jag observerade positiva och negativa reaktioner hos eleverna och 
klassläraren under de olika momenten. Tillsammans med klassläraren rättades resultatet 
av gjorda diagnoser i bokstavskännedom efter de två olika veckorna, v38 och v45 och 
diagram gjordes senare över resultaten. Resultaten blev på så sätt lättöverskådliga och 
lättare tolkningsbara. 

 3.4. Analys och diskussion av metoderna 
       En kvalitativ analys gjordes i nära anslutning till intervjuer och observationerna. Direkt 

efter varje intervju, lyssnade jag igenom innehållet, för att försäkra mig om att allt 
kommit med och för att skaffa mig en första uppfattning om vad som sagts. Då tid inte 
fanns att göra transkriberingen vid samma tillfälle, gjordes den senare samma dag, för att 
jag skulle komma ihåg vad som sagts och hur det sas. När alla tre intervjuer var 
nedtecknade, sorterades de efter teman och följdfrågor och efter det jämfördes de olika 
svaren. Det blev relativt många genomläsningar, analysanteckningar och omskrivningar 
innan en slutlig sammanfattning kom till stånd. Stukat (2011:46) menar också att det 
krävs många upprepade läsningar av intervjuskrifterna, då det gäller att komma under 
eller bakom det bokstavliga innehållet.  

        Direkt efter observationstillfällena skrevs fältanteckningar över resultat samt de olika 
känsloyttringar och beteenden som observerades. Jag funderade om jag själv hade 
påverkat olika känsloyttringar, men var noga med att titta med så objektiva ögon som 
möjligt, för att inte påverka resultatet och tänkte på det jag läst i Stukat (2011:58) om att 
det ibland har varnats för att ”go native” att bli alltför involverad i det man studerar. Jag 
läste igenom de reaktioner jag antecknade och sammanställde de olika känsloyttringarna 
under rubriker i de momnent jag observarat.  

3.5. Studiens tillförlitlighet 
        Mäter undersökningen det den är tänkt att mäta? I intervjuerna för jag och de intervjuade 

en dialog om det jag avser att undersöka och det är just i den dialogen som reliabiliteten 
provas. Det finns alltid felkällor när man har med människor att göra. Hur ärliga är 
pedagogerna i sina svar? Vill de vara till lags och ge svar som de tror att jag som forskare 
vill höra? För att undvika ett sådant scenario behöver jag ha skapat en förtroendefull 
situation, men ha med i beräkningen att alla svar kanske inte är helt igenom genomtänkta. 
Jag utgår dock från att pedagogerna är så sanningsenliga de möjligen kan vara, då det inte 
finns någon anledning för dem att inte berätta vad de anser och tycker sig vara med om i 
arbetet med den stavelsebaserade arbetssättet. De får också möjlighet att läsa mina 
analyser och kan därmed ändra om de anser att det behövs. När det gäller observationerna 
anser jag reliabiliteten vara relativt hög, då resultat på diagnoser och elevers 
avlyssningsskrivning ger mer eller mindre objektiva svar på mina frågor. Jag kan dock 
inte göra jämförelser med en likvärdig grupp, vilket drar ner värdet och 
generaliserbarheten.  

        Hur är mätinstrumenten? De personer jag intervjuade är alla kvinnor i medelåldern, med 
lång erfarenhet av arbete med barn. Tre av dem har erfarenheter av olika läsförberedande 
arbetssätt, som utgår både från fonemet och från stavelsen och kan därför göra 
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jämförelser. Klassläraren kan också göra detsamma då hon har erfarenhet av två olika 
läsläror med samma skillnad. Hon har dock inte lika lång erfarenhet av läsinlärning. Det 
faktum att alla är äldre kvinnor drar dock ner validiteten. Kanske skulle en annan 
spridning av kön och ålder gett ett annat resultat? Klassen jag valt att observera är en åk.1 
i en liten kommun som är av karaktären bruksort. Eleverna har alla relativt goda 
socioekonomiska förutsättningar och kan inte sägas representera alla ettor vilket drar ner 
validiteten. Validiteten i de deltagande observationerna är ändå relativt god då de bygger 
på att deltagarna inte visste vid vilka tillfällen de observerades och att det därför inte 
påverkar deras prestation i arbetet. 

        Genom att studien är så liten och endast görs i en klass och på en liten skola är 
generaliserbarheten liten. Resultatet kan inte överföras på alla klass ettor och kan därmed 
inte sägas gälla för alla som använder ett stavelsebaserat arbetssätt. Många parameterar 
avgör resultatet t.ex. klasstorlek, elevers förutsättningar, kompetens och engagemang hos 
pedagoger, blandning av elever etc.  

3.6. Etiska överväganden 
       De intervjuade pedagogerna har frivilligt deltagit i studien och har innan undersökningens 

början fått skriftlig information om ämnet (Se bilaga 1) samt muntligt vid intervjuns 
början. Samtliga pedagoger har gett sitt tillstånd till att intervjun spelas in på I-phone. 
Vetenskapsrådet (2013) bahandlar etiska principer och skriver bl.a. följande 

          Etik handlar om att bygga upp, stimulera och hålla vid liv en medvetenhet och en diskussion om hur 
man bör handla. Även om vissa frågor som rör etik måste regleras formellt handlar etik inte endast om 
lagar och regler. Etiska aspekter är särskilt viktiga i forskningen eftersom den på lång sikt har stor 
påverkan på samhället. (Vetenskapsrådet 2013). 

   Vetenskapsrådet (2013) anger fyra etiska krav som en forskningsstudie bör beakta: 
Informationskravet är uppfyllt då jag  informerade de berörda om forskningens innehåll 
och syfte samt vilken uppgift, de som informanter, skulle ha som deltagare i 
forskningsuppgiften.  
Genom samtyckekravet ska deltagarna  själva få bestämma över sitt deltagande samt ha  
rätten att själva fatta beslut om hur länge de ska delta i studien. De ska också ges 
möjlighet att kunna avbryta sitt deltagandet i studien utan att det får negativa 
konsekvenser för dem. De  informerades därför om att deltagandet är frivilligt och att de 
när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan. 
Konfidentialitetskravet innebär att informanterna ska skyddas och ges anonymitet. Jag 
kommer att garantera att de uppgifter som kommer fram i arbetet behandlas konfidentiellt 
samt att materialet förvaras på säker plats. Resultatet av denna studie  har presenterats på 
ett sätt så att informanternas anonymitet säkerställts.  
Nyttjandekravet som innebär att de uppgifter som kommit in under arbetet, endast får 
användas till forskning som bedrivs inom denna studie. De inblandade informerades 
därmed både skriftligt och muntligt om att de uppgifter som de skulle komma att lämna ut 
endast skulle  användas i detta forskningssyfte. 
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4.	  Resultat	  	  

4.1. Intervjuer 

Som redan nämnts, intervjuade jag fyra informanter som samtliga är  kvinnor mellan 
45 och 58 år, varav tre är förskollärare och en klasslärare, med bakgrund som 
barnskötare. De tre första jag intervjuade var förskollärarna.  

4.1.1.	  Utbildning	  och	  arbetsliv	  
        Informanten, som jag kallar Kristina, är utbildad förskollärare, har därefter studerat 

specialpedagogik och har relativ lång erfarenhet av arbete i förskoleklass. Hon har också 
erfarenheter av läsinlärning på lågstadiet.  

        Den andra, som jag kallar Anna, har lång erfarenhet av arbete i förskoleklass. Under de 
åren hon arbetat i förskoleklass, arbetade hon också delvis på lågstadiet med klasslärare i 
sju år och hon berättar här att hon lärde sig mycket om läsinlärning under de åren och att 
hon provade på olika arbetssätt. 

        Informant tre, här kallad Inger, har också lång erfarenhet av arbete i förskoleklass. 
        Klassläraren har arbetat några år i grundskolan. I sin utbildning till tidigarelärare blev 

inriktningen Språk och kultur, med ämnesfördjupningar i läs och skriv samt 
specialpedagogik. 

4.1.2.	  Motiv	  till	  	  byte	  av	  arbetssätt	  
De skäl Kristina angav var att de tidigare hade arbetat individuellt vid vissa tillfällen eller 
i perioder med elever som de upplevt fått problem att ta till sig förberedelserna i 
läsinlärningen, men berättar också att den egentliga anledningen till att de bytte var att de 
på studiedagarna läsåret 2010-2011 fått utbildning i Språkbiten och att det, tillsammans 
med deras erfarenheter legat till grund för beslutet att byta arbetssätt. De tänkte då att det 
kanske skulle kunna göra skillnad för de elever som hade stött på problem. Hon säger 
vidare ”att det individuella arbetet vi tidigare gjorde med elever också förstås gett 
resultat, men att det kanske inte hade behövts om vi använt en annan metod, det kan man 
inte veta”. 

       Anna berättade att hon tyckte att hon inte kom vidare med några av eleverna, att de inte 
kunde ta till sig fonemet och att de hade svårt att komma ihåg bokstäver i läsinlärningen. 
Här kom vi in på arbetsminnet och hon menade att de behövde andra strategier för att 
komma ihåg och att de behövde hjälp med det. Hon berättade att det kunde också vara så 
att dessa elever kunde komma ihåg ena dagen för att sedan helt ha glömt nästa och att det 
i den grupp de hade för två år sedan, var  särskilt tydligt, då de provade många olika saker 
för att stötta dessa elever, men att de inte kom vidare. De hade arbetat med olika övningar 
i Lexia för att t.ex. stärka det auditiva minnet, vilket gick hon ansåg gått bra, men när de 
skulle arbeta med fonemen, ansäg hon att det inte alls gick. ”Språkbiten” anser hon vara 
bra för att eleverna ofta gör samma sak samtidigt och därför stöttar varandras inlärning, 
då de får härma varandra och därförbehöver ingen misslyckas. Hon menar att det heller 
inte blir så sårbart om någon varit borta och att de då kan göra en liten grupp av dem 
tillsammans med dem som behöver repetera.”Det kan därför vara olika elever i den 
gruppen, ingen behöver känna sig utpekad”. 

       Byte av arbetssätt blev, enligt Inger, aktuellt eftersom de inte tyckte att de nådde de 
resultat de förväntade sig av Bornholmsmodellen med den klass som nu är tvåor. Det som 
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hon ansåg var svårt för några av eleverna, var rimmen och att de inte uppfattade ljuden. 
Hon berättar vidare att man enligt Bornholmsmodellen inte ska gå vidare om inte barnen 
klarar av att förstå rimmen. De elever som hade haft svårt, klarade att klappa några 
stavelser, men i övrigt ansåg hon att det satt fast, de kom inte vidare hur de än försökte. 
När pedagogerna sedan gick utbildningen i ”Språkbiten” tyckte hon och de andra 
pedagogerna, enligt Inger, att de måste prova det nya arbetssättet och se om det skulle bli 
lättare för sådana elever som de tidigare hade stött på och som inte kunde ta till sig delar i 
Bornholmsmodellen. 

        Anledningen till att de enligt klassläraren bytte arbetssätt var att förskollärarna hade gjort 
det, och att hon och specialläraren gått samma utbildning som dem i Språkbiten samt att 
specialläraren och hon kommit överens om att samarbeta och göra läsinlärningen 
tillsammans. Hon sa också att hon tyckte att arbetssättet verkade spännande och 
genomtänkt. 

4.1.3.	  Organisation	  av	  undervisning	  –	  arbetssättet	  i	  dag	  
       Utvärdering av elevernas kunskaper: Kristina berättade att de använt de test som finns 

i Bornholmsmetoden. Dessa hade gjorts två ggr/termin, ibland mer, vid behov. I 
Språkbiten användes de diagnoser som finns i materialet. 

        Precis som Kristina, berättade Anna att alla tre förskollärare använde diagnoser i de 
material de arbetar med. Hon berättade vidare att de också förde informella samtal, nästan 
dagligen, om hur eleverna kunde följas upp. Hon sa också att de i de här fallen ibland 
kunde ha olika åsikter men  att det alltid löste sig och de blev överens. Hon uttryckte 
entusiasmerat: 

      ”att det är fantastiskt att få vara tre i dessa processer”. 
        Inger berättade att, förutom de diagnoser som finns i materialet, gjorde de också egna 

diagnoser i förmågan att rimma, som hon anser vara det viktigaste enligt 
Bornholmsmodellen, när det gäller den språkliga medvetenheten. Testen innehöll rimma 
till bild, rimma till nonsensord och ett eget stavelsetest där de använde meningar i stället 
för bara ord. Hon sa att alla tre inte  tyckte  att de olika diagnoserna som finns i Bornholm 
och andra tester de hade, var tillräckligt bra då hon ansåg att de rim, som där finns, var 
för förutsägbara. De kollade också upp alfabetsramsan, som de både sjungit och rabblat, 
samt bokstavskännedom flera gånger. Det var, enligt henne, första gången de arbetade 
med alfabetet och bokstavskännedom genom skrivning i förskoleklass. Hon uttryckte att 
det är en otrolig vinst att de kan detta när de börjar ettan. 
Tankar kring elevernas olika kunskapsnivåer: Kristina menade att det ofta är stor 
spridning bland elevernas kunskapsnivåer och att pedagogerna i början brukar göra en 
kartläggning för att ta reda på vilken nivå eleverna befinner sig och då brukar de kolla  
om de kan bokstäver, om de kan rabbla alfabetet, om de kan rimma och dela in ord i 
stavelser.  
Om klassen som nu är tvåor berättade Inger att det var 5 elever av 23 som hade olika 
svårigheter och de gjorde extra språksamlingar med dem och arbetade också med 
extramaterial för att stötta, men de ansåg att det satt fast. De funderade tillsammans om 
någon av de fem skulle kunna ha dyslexi? De hade, enligt henne, också tidigare haft 
elever med liknande svårigheter, varav några fått läs- och skrivsvårigheter eller visat sig 
vara på särskolenivå. 
Om elevers olika kunskapsnivåer, menade Anna, att det är en följd av elevernas olikheter 
redan när de kommer till förskoleklassen och hon tillägger 
”så är det ju redan från födseln”.  
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Kring elevers olika kunskapsnivåer tänker klassläraren att det alltid finns skillnader och 
att de var väl förberedda i detta fall eftersom hon fått ta del av förskollärarnas arbete och 
resultat från förskoleklassen.  
Organisation av undervisningen: Utifrån resultat på olika diagnoser brukar de, enligt 
Kristina, vanligtvis dela in barnen i olika grupper. Alla tre förskollärarna berättade att det 
inte gick att ha den tanken om den grupp de nu arbetar med, då många av barnen lätt 
hamnar i konflikter och att de därför har gjort en första indelning utifrån det, alltså utifrån 
sociala kriterier och inte utifrån kunskapsmässiga, att vissa av dem helt enkelt inte kan 
vara tillsammans. 
Anna sa att de också delade in den förra gruppen (nuvarande åk.1) i två och att de 
vanligtvis brukar göra det i början av läsåret. Hon berättade vidare att de egentligen aldrig 
nivågrupperade den gruppen utifrån kunskapsnivåer, utan tränade extra individuellt med 
dem som behövde det. Hon menade vidare, att behovet av extrastöd är mindre, då alla 
barn gör uppgifterna tillsammans och att det finns en trygghet i det. De tittar, lyssnar och 
lär  av varandra. Den starka strukturen med mycket upprepning ger också den tryggheten, 
då eleverna vet vad som förväntas av dem.  
Enligt Inger brukar de vanligtvis nivågruppera eleverna, men de tänkte på ett annat sätt 
med dem som nu går i ettan, som de, i huvudsak, delade in i två grupper. När de någon 
gång ändå nivågrupperade, kunde de blanda den gruppen på flera olika sätt.  Ibland tog de 
ut bara ett par, kanske tre elever, under morgonsamlingarna och arbetar separat med. Hon 
berättade också att de delade upp eleverna i hela gruppen mellan sig och var och en av 
pedagogerna hade ansvar för vissa och följde också deras kunskapsutveckling extra. Hon 
tillade till sist att de nog mest brukar göra grupper utifrån kunskapsnivåer och att hon har 
kollat med Skolverket, och fått till svar att det är OK, så länge inte grupperna är statiska 
utan att de också blandas.  
Klassläraren berättade att någon särskild gruppindelning inte varit aktuell, då alla elever 
delvis och som en grund gör, samma saker i momenten. Till de elever som hunnit längst i 
bokstavskännedom och läsning görs extrauppgifter vid och utifrån individuella behov. 
Det kan t.ex. vara läsning av speciella böcker, där stavelsen är svagt markerad eller olika 
skrivuppgifter utifrån kunskapsnivå. 
Uppfattning om det stavelsebaserade arbetssättet i dag: Kristinas uppfattning är att 
eleverna verkar ta till sig detta arbetsätt bättre, och hon frågar sig om det kanske är det 
där med takt och rytm och berättar att de fått in musiken och bilden på ett mycket bättre 
sätt än tidigare.  Hon menade också att upprepningen av uppgifter i arbetssättet, gör 
barnen säkrare på vad de ska göra. Hon berättade också att de använder material, som inte 
ingår i arbetssättet, men som uppmuntras av Susanne Weiner Ahlström att hitta och som 
förstärker de olika momenten t.ex. bilder, rim och ramsor, alfabetssånger och berättelser 
från elevernas egen vardag. Dessa används vid stavelse- och ordsegmentering. 
Det Anna ansåg vara det bästa med arbetssättet är att det är starkt strukturerat och att 
barnen gör övningarna så många gånger att de blir trygga och vet vad som förväntas av 
dem, att de vet vad de ska göra och hur de ska tänka. Hon har en känsla av att de tar till 
sig arbetssättet bättre, än de olika sätt de tidigare arbetat med och att det är lättare för de 
elever (som hon uttrycker det) ”det inte alltid går på räls för”.  
Inger menade att det är svårt att bedöma resultaten av det nya arbetssättet efter så kort tid 
och uttryckte att det skulle bli intressant att se hur det kommer att gå för dessa elever 
längre fram. Hon framförde också kritik och sa att ”det är något tråkigt och man får se 
uppså  att eleverna inte ledsnar. Man måste vara uppfinningsrik för att göra de olika 
övningarna roligare, särskilt med de mindre barnen”.  
”Där har vi tagit lite idéer från Bornholm och gjort om det lite så att det ska passa, bli 
lite mer lekbetonat och mer utifrån innehållsbiten. Det är lite ”ratatata” med listorna, 
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men  det finns en trygghet i att man kan återgå till övningar om det inte fungerar. Det är 
också bra med att de verkligen grundlägger baskunskaperna, de vet verkligen vad en 
vokal är för något”. 
Klassläraren menade att arbetssättet så här långt motsvarat alla förväntningar och hon 
uttryckte att det rentav är ”revolutionerande”, då hon aldrig sett ”ljuset tändas ovanför 
elevernas huvuden” så ofta och på så kort tid. Hon berättade att det för hennes två 
tidigare klasser, tagit betydligt längre tid. 
Tankar om att påbörja läsinlärningen i förskoleklass och ta vid åk.1: Möjligheterna 
att organisera undervisningen så att det är inkludering som gäller även på lågstadiet, då 
specialläraren går in och arbetar med klassen i stället för att arbeta särskilt med de elever 
som behöver extrastöd, ansåg både Kristina och Anna vara ytterligare en stor fördel och 
de menade att det skulle bli spännande att följa resultaten för dessa elever. 
Inger tyckte att det var viktigt med att få börja i förskoleklass med något som sedan ska 
fortsätta i grundskolan och uttryckte en lycka över att se när barnen lyckas, för det tyckte 
hon att hon märkte att de gjorde. Hon ansåg vidare att det är skönt att inte behöva ta ut 
elever, då vissa är känsliga för att behöva gå ut arbeta särskilt.  
Att arbetet påbörjas i förskoleklass och att sedan ta vid och fortsätta utifrån barnens 
kunskaper och erfarenheter tyckte klassläraren kändes bra. Hon uttryckte vidare att det 
kändes bra att det är fullständig inkludering som gäller så länge och så långt det är 
möjligt och att specialläraren blir en naturlig del i arbetet, vilket gör att barnen skapar 
relation till henne och känner sig trygga. Specialläraren och hon kan också individualisera 
när det gäller läsningen av läskorten och i skrivandet av orden, då bägge går runt och 
lyssnar och stöttar dem som behöver extra hjälp. 

4. 2 Observationer 
        Observationerna gjordes fyra gånger/moment och jag tittade närmare på elevreaktioner 

och resultat i arbetet med alafabetet och bokstavskännedom, stavelsesegmentering med 
både stavelsegång, klappar och med markörer och till sist skrivning och läsning av 
tvåstaviga ord med KV-KV-struktur.  

4.2.1.	  Alfabetet	  och	  bokstavskännedom	  
I början av åk. 1, kontrollerade klassläraren och jag regelbundet, att eleverna kunde 
alfabetsramsan, som de arbetat mycket med i förskoleklass, och den var alla säkra på. De 
hade lärt in den genom att sjunga och sjöng den med glädje. Några använde helst sången 
när de skulle rabbla ramsan, men de kunde också rabbla den i ordningsföljd. Jag märkte 
också att några elever sjöng ramsan lågt för sig själva när de sökte efter någon speciell 
bokstav i huvudet. När de arbetade med diagnoserna av bokstavskännedom märktes att 
flera elever redan var säkra. De elever som var något osäkra, letade ibland i minnet efter 
personer, vars namn började på den bokstav de skulle minnas. De kom ibland ihåg 
bokstaven på det sättet. Nedan redovisas resultatet av bokstavskännedomen.  
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4.2.2.	  Stavelsesegmentering	  
Handklappar, stavelsegång och markörer i form av träknappar användes vid 
stavelsesegmenteringen. I klassrummet repeterades först enkla tvåstaviga - sexstaviga ord 
med klappar. Därefter stavelsesegmenterades hela meningar. Vi hade också samtal och 
eleverna fick diskutera skillnaden mellan ett ord och stavelser, både i mindre grupper och 
i helklass. Flera var klara över skillnaden, medan några vid det första tillfället tycktes 
något osäker, som de visade med att inte vara lika aktiva och att  inte vilja svara om de 
fick fråga.  Under klappandet av stavelser kunde de osäkra få stöd av kamrater som var 
säkrare och alla klappade. Stavelsegången gjordes utomhus och här trampade alla 
eleverna  till synes säkra på varje stavelse. Eleverna fick också själva hitta på ord och 
meningar som vi stavelsegick. Momentet gjordes med stor glädje. De var påhittiga och 
kom på många ord och meningar. Eleverna visade tydligt att de tyckte att det var skönt att 
få röra på sig. Sista delen i stavelsegmenteringen gjordes med markörerna. Varje barn 
fick en egen låda med träknappar. De lade ut sex i rad på bordet framför sig och skulle nu 
dra en markör i taget vid varje stavelse. De flesta gjorde det här också med säkerhet och 
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de som tidigare visade sig lite osäkra, var nu säkrare. Efter de fyra observationerna 
verkade alla säkra.  

4.2.3.	  Stavelsesyntes	  och	  skrivning	  och	  läsning	  av	  tvåstaviga	  ord	  
Stavelsesyntesen påbörjades försiktigt v. 39 med skrivning och läsning av tvåstaviga ord, 
trots att alla inte var säkra på alla bokstäver. Dessa repeterades regelbundet varje vecka 
och eleverna blev säkrare även på dem. Vid skrivning och läsning av orden sa lärarna 
varsin stavelse, stående en bit ifrån varandra och gick sedan ihop och sa hela ordet. 
Eleverna repeterade genom härmning ordet och klappade samtidigt stavelserna och skrev 
till sist ordet i ett avsett häfte, där varje sida är indelad i två spalter. Eleverna skriver alltid 
i den vänstra spalten och de får välja om de vill skriva antingen med versaler eller 
gemener. Efter varje ord skriver läraren på tavlan och säger ”så här skriver jag”. Eleverna 
får då jämföra med det de skrivit och skriva ordet igen i högra spalten, om de skulle ha 
skrivit på ett annat sätt.  Reaktionerna var genomgående förväntansfulla och positiva. 
Alla utom två elever skriver alla trettioen orden rätt. Dessa två skrev fel på tre respektive 
fyra ord och rättade själva utifrån det som stod på tavlan. Nästa moment var att arbeta 
med stavelsekort. Varje grupp fick en låda med stavelsekort och läskort utifrån vokalen 
[a] d v s den vokalen står på andra plats i första stavelsen i de tvåstaviga orden, t ex kaka, 
vara, jama, lapa etc.  Det finns sedan lådor för alla vokaler som förstavokal att arbeta i 
senare skeden. De bygger nu egna ord som de skriver ner på papper i ca tjugo minuter 
och sedan redovisar varje grupp sina ord. Efter det läser de läskorten i par.  Majoriteten 
hade knäckt läskoden tidigare, men sju av eleverna hade inte gjort det. Under perioden 
v.39-v.45 hade alla knäckt läskoden och läst några tvåstaviga ord. Reaktionerna när de 
lyckades var förvåning och glädje. Efter läsningen och skrivningen delas eleverna in i 
grupper om 4-5 elever och varje grupp får en låda med stavelsekort. 
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5.	  Analys	  och	  resultatdiskussion	  

5.1. Analys och diskussion av intervjuer 

I kommande kapitel analyseras och diskuteras resultaten av intevjuerna samt 
observationerna,  kopplade till den teoretiska bakgrunden. 

5.1.1.	  Motiv	  till	  byte	  av	  arbetssätt	  
        Förskollärarna har alla formell kompetens, och vidare fortbildning och erfarenheter i den 

tidiga läsinlärningen. De har alla erfarenhet av att arbetet i förskoleklass, två av dem har 
gjort det under många år och de har också arbetat med läsinlärning på lågstadiet och 
provat på olika sätt att lära barn läsa. En av förskollärarna har utbildning i 
Bornholmsmodellen och alla tre i Språkbiten. Klassläraren har, förutom sin formella 
kompetens, i sin utbildning fördjupat sig i läs- och skriv, samt specialpedagogik och 
specialläraren har lång erfarenhet och  utbildning i läs- och skriv. Tillsammans har de en 
gedigen erfarenhet och besitter stor kompetens. Snow m.fl. (1998), Damber (2010) och 
Hedström (2011) menar att det är goda förutsättningar för en lyckad läsundervisning 
Hedström (2011) menar också at det är den allra viktigaste framgångsfaktorn. 

5.1.2.	  Undervisning	  och	  arbetssätt	  
        Skälen till byte av arbetssätt var enligt samtliga förskollärare deras erfarenheter av att de 

mött elever som haft problem med den  fonemiska medvetenhet, som är en del av den 
fonologiska medvetenheten. En av dem tar också upp elevers bristande arbetsminne, vid 
den förbedredande läsinlärningen, inte som ett skäl till bytet, men hon såg det som en av 
anledningarna till att det kunde vara svårt att ta till sig fonemet. Hon tränade dessa 
elevers arbetsminne speciellt i Lexia, men tyckte inte att det hjälpte när de sedan skulle 
arbeta med fonemet. En annan anledning var också att de gick utbildning i det 
stavelsebaserade arbetsmaterialet Språkbiten. En av de saker hon tyckte verkade bra var 
att eleverna skulle göra många moment samtidigt och därmed vara ett bra stöd för 
varandra och därför skulle chansen att misslyckas bli mindre. Om någon missade något 
för att de varit borta kunde man göra det de missat, tillsammans med elever som behövde 
repetera, och då behövde ingen känna sig utpekad. Klassläraren och specialläraren gick 
samma utbildning i Språkbiten och klassläraren tyckte att det verkade spännande och 
intressant. Då förskollärarna påbörjade arbetet i förskoleklass, ansåg klassläraren att hon 
borde fortsätta i åk. 1 också.          

5.1.3.Organisation	  av	  undervisning	  och	  arbetssättet	  i	  dag	  
        Det som kommit fram i resultaten visar att både förskollärarna och klassläraren 

tillsammans med specialläraren använder diagnoserna som finns i ”Språkbiten”, men att 
förskollärarna också kompletterar med andra diagnoser. Ett sådant arbetssätt förespråkas 
av flera forskare såsom Snow m.fl.(1998,2005), Høien och Lundberg (1999), Myrberg 
(2001) samt Lundberg och Herrlin (2008). 
Förskollärarna är alltid två och organiserar undervisningen i stort sett utifrån ett 
kategoriskt/relationellt perspektiv. De har en god arbetsmiljö som stöder möjligheten att  
använda grupprum i anslutning till klassrummet och arbetar ibland med elever som 
missat eller behöver extrastöd. I åk.1 gör de också på samma sätt men har ännu inte haft 
anledning att ge särkilt stöd utanför klassrummet.  Hur man organiserar undervisningen är 
av stor vikt för de barn som riskerar att stöta på problem i den tidiga läsinlärningen.. Att 
få känna sig inkluderade är mycket  viktigt för att de ska utveckla en så positiv självbild 
som möjligt. (Stanovich 1986, Taube 2007). Visst är det inte bara en pedagogisk fråga 
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utan också en organisationsfråga att inte behöva sätta in stödundervisning utanför 
klassrummet, i särskilt rum tillsammans med specialpedagog eller speciallärare. Inom den 
specialpedagogiska forskningen, i det kritiskt/relationella perspektivet ger Emanuelsson 
mfl.(2001) stöd för det. Skolverkets intentioner är också att man så långt det är möjligt 
ska inkludera alla elever. 
Att några barn kan komma att behöva också individuell undervisning i framtiden är inte 
uteslutet, det kan man inte i det här skedet veta. Förskollärarna ansåg att det ibland fanns 
behov av det, när den grupp som nu undersökts, gick i förskoleklass. Under tiden då 
denna studie gjordes fanns inga sådana behov i åk.1, även om vissa tecken kunde skönjas 
på att någon skulle kunna komma att fä läs- och skrivsvårigheter. Om individuell 
undervisning skulle visa sig behövas i framtiden, och som också stöds inom 
specialpedagogidsk forskning av bl.a. Myrberg (2001), kan man som sagt inte heller veta 
i dagsläget.  Om organisationen får fortsätta i nuvarande form, vilket är önskvärt, kanske 
det inte behövs, det kan man heller inte veta. I dilemmaperspektivet som företräddes av 
Nilholm (2005) är det just ett dilemma att elever i behov av särskilt stöd ibland kan 
behöva individuell undervisning.  

        Förskollärarna  påbörjade det stavelsebaserade arbetet i förskoleklass som togs vid i åk.1. 
Myrberg (2001) framhåller vikten av att skolan tar vid där förskolan slutar. Damber 
(2010) menar också att förskolan kan kompensera för mindre lässtimulerande hemmiljöer 
och det är därför viktigt att det läsförberedande arbetet påbörjas så tidigt som möjligt. I 
kommunen, där denna studie gjordes, arbetar man vanligtvis med Bornholmsmodellen 
från 3 år t.o.m förskoleklass i förskolan. I förskoleklassen, i denna studie, är pedagogerna 
pionjärer i det stavelsebaserade arbetssättet, vilket innebär att de inte fortsatt arbetet med 
den fonemiska medvetenheten, vilket är en del av Bornholmsmodellen. Det kan innebära 
en viss förvillelse för de barn som sedan ska arbeta med bara stavelser och därför inte ska 
arbeta med att ljuda samman ord, utan utgå från stavelser de känner igen och limma ihop 
dessa till ord. Det kunde också märkas att några av barnen nu i åk.1, när denna studie 
gjordes, ibland ljudade sig fram, när de skulle läsa.  

        Samtliga inblandade i denna studie ser bara fördelar med att arbetet påbörjades i 
förskoleklass och togs vid i åk.1. Eleverna var vana vid bokstavsarbetet och hade redan 
god bokstavskännedom, visste arbetsgången både vid stavelsesegmentering och 
stavelsesyntes, när de började i åk.1. Materialet som är starkt strukturerat med mycket 
upprepning i arbetsgången, gör att eleverna känner sig säkra på vad som förväntas av dem 
när de sedan börjar i åk.1. De arbetar tillsammans med sina klasskamrater och får hjälp 
och stöttning i klassrummet både genom att lära av varandra och av pedagogerna. Dahlin 
(2009) och Örtendal (2011) anser att starkt strukturerade arbetssätt gynnar elever som kan 
komma att få läs- och skrivsvårigheter.  

        Den största anledningen till att förskollärarna valde att byta arbetssätt var som tidigare 
redovisats, att de tyckte att de inte kom vidare med några av eleverna när de arbetade med 
fonemen. Denna erfarenhet var också anledningen till att nya arbetssätt som utgår från 
stavelsen kom till stånd. Witting, Torneus, Ragnerstam och Weiner Ahlström har alla haft 
samma erfarenhet och sökte då nya vägar att stötta elever som hade dessa svårigheter. De 
fann då att stavelsen var en gynnsam enhet att arbeta med och skapade olika men ändå 
likartade arbetssätt. Örtendal (2011) som utarbetade läsinlärningsmaterialet ”Läsinlärning 
i sju steg” och som utgår från fonemet i läsinlärningen, rekommenderar att ”när 
sammanljudningen visar sig vara särskilt svår för en elev kan man med fördel göra 
träningen ännu mer systematisk genom att sammanljuda stavelser”. Hennes 
rekommendation tolkar jag som att dessa elever tar till sig stavelsen lättare än fonemet.  

       Bland förskollärarnas tankar om elevers olikheter framkom att de ibland kunde se stor 
spridning hos förskoleelever. Funderingar om att några elever kunde ha dyslexi eller vara 
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särskolemässiga fanns. Det hade tidigare visat sig, att elever som de upplevde hade  
problem i förskoleklass, senare skulle komma att få läs-och skrivsvårigheter och några 
hade också visat sig tillhöra särskolan. En av informanterna påpekade också att olikheter  
redan finns från födseln. Det visar att hon utgår från de biologiska förutsättningarna när 
hon resonerar i denna fråga; att eleven är bärare av problemet, vilket kännetecknas av det 
kategoriska/kompensatoriska perspektivet. Medicinsk forskning har visat att det 
föreligger ärftliga faktorer och man har också kunnat påvisa skillnader i hjärnor hos 
dyslektiska personer i jämförelse med ickedyslektiska, (se Myrberg 2007) och (Lundberg 
2011). Kanske hade hon det i åtanke? Man vet dock i dag att fler faktorer, förutom 
dyslexi, spelar in när elever stöter på problem. Det kan t.ex. vara p.g.a. 
minnesproblematik, neuropsykiatriska funktionshinder eller brist på stimulans. Forskning 
har visat att det föreligger en komorbiditet mellan dyslexi och ADHD. (Se Samuelsson 
2009). 

       Redan i förskolan märker pedagogerna att elever kan komma att få problem i 
grundskolan. Att upptäcka problem i tid gör att adekvata åtgärder kan sättas in så tidigt 
som möjligt, vilket Snow mfl. (1998) och Myrberg (2007) också påpekar. Att åtgärderna 
görs i klassrummet eller i nära anslutning innebär att eleverna känner sig inkluderande, 
helt i enlighet med forskningen Samuelsson, Persson och Rosenkvist (2001) och 
Skolverkets intentioner. 
Alla pedagoger är efter att ha fått erfarenhet av det stavelsebaserade arbetssättet i stort 
sett positiva. Klassläraren är mycket positiv och använder ord som ”revolutionerande”. 
En av informanterna tycker dock att det finns risk för att det kan upplevas som tråkigt 
p.g.a. den starka strukturen. Weiner Ahlström rekommenderar i Språkbiten (2001) att 
använda annat material  som komplement och hon har också medverkat i en relativt 
nyutkommen bok av Nivbrant Wedin, som utarbetat musikaliska övningar som stöder 
stavelebaserad läsinlärning. Nivbrant Wedin (2013) hävdar  i den boken att en förbättring 
av arbetsminnet ges genom att syssla med musik, men att det ska vara regelbundet. 

5.2. Analys och diskussion av observationerna 
        Under obsevationerna tittade jag närmare på elevreaktioner och resultat av några moment 

i Språkbiten. 

5.2.1.Alfabetet	  och	  bokstavskännedom	  
        I resultatet av bokstavsinlärningen märktes att några elever hade svårare än andra att 

minnas alla bokstäverna. V45 kände dock alla elever, utom en, igen samtliga bokstäver vi 
diagnostillfället. Det visade sig vara lättare att känna igen versaler än gemener. Orsakerna 
kan vara skiftande men resultatet är sammantaget gott. De elever som inte klarade alla 
bokstäver får repetition genom arbetet med avlyssningsskrivningen, där vi lärare kan ge 
stödet direkt till dem i klassrummet. Att minnet påverkar inlärning är väl känt, det 
påverkar enligt Nivbrant Wedin (2013) både koncentration och att lära oss saker. Ingvar 
(2010) menar att arbetsminnet möjligen är träningsbart, men att det i alla fall genom 
träning kan snabba på utvecklingen att nå sin fulla potential.  

        Under repetitionerna av bokstäverna användes också sånger till varje bokstav och de allra 
flesta eleverna sjöng glatt med i sångerna. Att göra det med musik stärker enligt Nivbrant 
Wedin (2013) minnet.  

5.2.2.	  Stavelsesegmentering	  
        Stavelsesegmenteringen gjordes av de flesta elever också med glada miner. Några såg  

sammanbitna ut och koncentrerade sig.  Majoriteten verkade dock säkra när vi klappade 
och drog markörer. Några få sneglade ibland på den som satt bredvid för att få stöd. I de 
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flesta moment har eleverna stort stöd av varandra, men det är ändå antagligen så, att det 
finns kvar en liten osäkerhet hos några. Stavelse- och ordarbetet kommer att fortsätta, då 
begreppen fortfarande är abstrakta för barnen.   

5.2.3.	  Stavelsesyntes	  och	  skrivning	  och	  läsning	  av	  tvåstaviga	  ord	  
        Skrivningen och läsningen av tvåstaviga ord med KV-KV-struktur har resulterat i att 

samtliga elever knäckt läskoden v 45. Även dessa uppgifter är starkt strukturerade och 
eleverna har lärt sig hur arbetsgången är och blir trygga med vad de ska göra. De har 
också fått visat för sig hur det går till och inte bara blivit instruerade. Att några elever 
också ljudade ibland när de läste kan kanske förklaras med att de arbetat med 
Bornholmsmodellen i förskolan, innan förskoleklass och att föräldrar också stöttar sina 
barn med det de själva är vana vid, nämligen ljudandet. Håkantorpsmodellen påbörjas, till 
skillnad från Språkbiten, redan vid treårsåldern, vilket kanske skulle kunna göra att elever 
som arbetar stavelsebaserat, inte använder ljudningsstrategin?  
Elevernas reaktioner har varit, i stort sett, positiva. Någon elev har klagat på att 
skrivandet varit något mödosamt, men har ändå skrivit på trots klagan. Tre till fem av 
eleverna behöver ibland stöd vid läsning, men klarar för det mesta av det själva eller med 
hjälp av kamrat. Alla har dock klarat att skriva och läsa flera ord självständigt. De som 
behöver stöd ibland är 2-3 pojkar. Det som märks vid stöttandet är att någon ibland  
glömmer någon bokstav, någon ljudar som sagt ibland och uppfattar inte ordet i sitt 
mentala lexikon och ytterligare någon kastar om stavelser i något ord. Dessa misstag är 
aldrig genomgående och eleverna lyckas mer än de misslyckas. Detta är bra för deras 
självförtroende, som ju är en viktig predikator för framtida lärande. Både Stanivich 
(1984) och Taube (2007) framhåller vikten av att få lyckas och vad motsatsen kan göra 
för att skapa en dålig självbild hos elever. 
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6.	  Sammanfattande	  slutsatser	  	  

6.1. Specialpedagogik och specialundervisning. 
        Jag har funnit både stöd och motsättningar i den teoretiska bakgrunden i denna uppsats 

för de slutsatser jag kommit fram till.  
       De studier som genomförts  bygger på antaganden om hur specialundervisning ska 

utformas och hur man bäst lär barn att läsa för att förebygga läs- och skrivsvårigheter. 
Inom specialpedagogisk forskning finns olika perspektiv som ställer sig olika frågor 
rörande organisation och genomförande av specialundervisning. Det kompensatoriska 
perspektivet söker efter problem hos individen och får stöd i forskning om dyslexi och 
dess orsaker där forskare som Ingvar Lundberg (1995 och 2011) och Mats Myrberg 
(2007) är framträdande. Det kritiskt/relationella menar att problem finns att söka i 
relationer och organisation och företräds bl.a. av Ingemar Emanuelsson, Bengt Persson 
och Jerry Rosenqvist (2001). I dilemmaperspektivet, som uppkommit som en reaktion på 
dessa perspektiv ser bl.a. Claes Nilholm (2005) svårigheterna med att alla elever ska 
uppnå vissa mål ( i dag kunskapskrav) under en fastställd tidpunkt, fastän elever är olika. 
Företrädarna för de olika förklaringsmodellerna visar på orsaker och vad man bäst kan 
göra för att stötta elever i behov av särskilt stöd. En del av det är att förebygga och 
förhindra uppkomsten av läs- och skrivsvårigheter och lindra de effekter det får för 
individer i skolan och samhället.  För det behövs en väl fungerande specialundervisning, 
där i första hand inkludering av elever i behov av särskilt stöd ska gälla enligt skollagen. 
Att specialundervisningen i dag inte fungerar som den borde, visar undersökningen som 
gjordes av Lärarförbundet (2013).  

6.2. Olika svårigheter vid läsinlärning  
        Det finns olika anleningar till att elever möter problem vid läsinlärning. Det som beskrivs 

i denna uppsats,  i den teoretiska bakgrunden, är specifika läs- och skrivsvårigheter/ 
dyslexi, litet arbetsminne, olika neuropsykiatriska funktionshinder,  som t.ex. ADHD och 
Aspergers syndrom, brist på stimulans och andra miljöfaktorer samt negativ självkänsla. 
Verkligheten är förstås mycket komplicerad eftersom arv- och miljöfaktorer alltid 
samvarierar på ett intrikat sätt genom hela vår utveckling. (se Jacobsson 2006).  

6.3. Läsinlärning utifrån stavelsen och fonomet 
       Inom läsforskningen har olika företrädare för olika sätt att lära sig läsa gjort sig hörda. De 

som företräder stavelsen som enhet utesluter, till skillnad från arbetssätt där man utgår 
från fonemet, undervisning och språklekar för att öka den fonemiskiska medvetenheten. I 
stället arbetar man med stavelser som den bärande enheten där prosodi, betoning och 
klang ingår. Bland företrädare för det synsättet märks bl.a. Liberman m.fl.(1974), Witting 
(1990), Weiner Ahlström (2001) Tornéus och Andersson (2009) och Ragnerstam (2010) 
Kritikerna till stavelsen, bl.a. Lundberg (2003) och Myrberg (2009) menar att förståelse 
för att bokstavsljuden representerar bokstäver måste finnas, för att en lyckad läsning ska 
kna utvecklas. Det anser även Tornéus (2011), men menar att det inte har bevisats vad 
som är hönan och vad som är ägget och hon ställer sig frågan: kommer fonologisk 
medvetenhet som ett resultat av läsning eller är det en förutsättning för läsning? 

6.4. Läsinlärningsmodeller utifrån fonem och stavelse 
        I de modeller jag beskrivit utifrån fonem eller stavelse har jag funnit både likheter och 

skillnader. Den största skillnaden är att man frångår fonemet i de stavelsebaserade 



34 

 

modellerna och i stället arbetar med stavelsen utifrån det talade språket och får på så sätt 
med prosodi, betoning och klang. I dessa modeller undervisas inte elever genom analys 
och/eller syntes av fonem, utan eleverna får visat för sig hur man limmar ihop stavelser, 
för att på så sätt få fram ett ord. Både fonembaserade och stavelsebaserade arbetssätt 
förespråkar moment i läsinlärningen där eleverna gör samma saker för att på så sätt stötta 
varandras lärande. Förespråkarna menar att elever som kan komma att få  specifika läs- 
och skrivsvårigheter/dyslexi gynnas av att inte arbeta med fonemet, eftersom det är på 
fonemnivå dessa elever får svårt. Det finns en stark struktur och givna stavelser och ord 
att arbeta med i modellerna, vilket kan uppfattas som tråkigt av eleverna. Den 
fonembaserade modellen LTG vinnlägger sig att utgå från elevens erfarenheter vid 
läsinlärningen, för att få eleverna att känna sig mer delaktiga. 

6.5. Intervjuer och observationer av ett savelsebaserat arbetssätt. 
Genom intervjuerna av de tre förskollärarna i förskoleklassen och klassläraren i en åk.1  
har jag fått ta del av hur förskolegruppen organiserats och vilka kriterier som legat till 
grund för deras organisation. Jag har också fått reda hur de följer upp elevernas 
kunskaper och fått veta anledningen till varför de bytte arbetssätt från ett fonembaserat 
till ett stavelsebaserat och vilken uppfattning de har om de arbetssätten. 
Genom de deltagande observationerna har jag, tillsammans med klassläraren, deltagit i 
och följt arbetet med Språkbiten på nära håll i åk.1. Jag har diagnostiserat 
bokstavskännedom och undervisat i stavelsesegmentering, stavelsesyntes och skrivning 
och läsning av tvåstaviga ord. Jag har samtidigt observerat elevernas reaktioner under 
arbetet.  
I resultatet av intervjuerna, berättade informanterna att de hade funnit att vissa delar i 
Bornholmsmodellen, särskilt de om fonemisk medvetenhet, var för svåra för vissa barn, 
året innan de bytte. De eleverna tog inte till sig fonemet, trots mycket stöd. Forskning har 
konstaterat att elever med dyslexi har särskilt svårt att identifiera fonemen i ord, vilket 
leder till problem med avkodningsmomentet i läsningen. Detta beskriver bl.a. Jacobsson 
och Lundberg (1995), Vallutino m.fl. (2005) Gibbons och Mv Neill (200 och Myrberg 
(2007). En av förskollärarna berättade också att de gått en särskild kurs för att lära sig 
arbetssättet.   

        Jag har fått kunskaper om att arbetet med det strukturerade arbetssättet med regelbundna 
diagnoser och som bygger på stavelsen som enhet i läsinlärningen har gett goda resultat. 
Ett strukturerat arbetssätt med ett diagnostiskt förhållningssätt förespråkas av bl.a. 
Myrberg (2009), Dahlin (2009) och Hedström m.fl. (2009). Det förberedande 
läsinlärningsarbetet påbörjades i förskoleklass  och togs vid av klassläraren tillsammans 
med specialläraren i åk.1. Att upptäcka och förebygga läs- och skrivsvårigheter så tidigt 
som möjligt anser Snow, Burns och Griffin (1998), Høien och Lundberg (1999) och 
Myrberg (2001) ger de bästa resultaten.     

        Specialläraren arbetar tillsammans med klassläraren och båda ger stöd till elever inom 
ramen för den ordinarie undervisningen, vilket innebär att elever som behöver stöd  inte 
behöver gå ifrån sin klass och är därmed helt inkluderade i klassen, i enlighet med 
Skollagen (3§7) och vilket förespråkarna för det kritiskt/relationella perspektivet 
Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) menar ger goda förutsättningar för en 
lyckad skolgång. Specialläraren ses också som en naturlig del i klassen och kan därmed 
skapa goda relationer till alla elever och de elever som är i behov av mer stöd. I 
förskoleklassen arbetar man om och när elever  behöver extrastöd både individuellt och i 
mindre mixade grupper i nära anslutning till klassrummet. Att elever ibland kan behöva 
individuell undervisning hävdar Nilholm (2005) som förklarat dilemmaperspektivet. 
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       Reaktionerna hos eleverna är i nästan genomgående positiva. Samtliga har fått känna att 
de lyckas och alla har knäckt läskoden och läst några tvåstaviga ord med KV-KV-
struktur.  

6.6. Förslag till vidare forskning 
        Det har gjorts några små studier på arbetssätt som utgår från stavelsen, men ingen större 

forskning i Sverige. Det skulle vara bra med en studie i större skala som kan göra 
jämförelser mellan det fonembaserade och stavelsebaserade sätten att lära sig läsa. 

       Hur musik och språk samverkar och stöder varandra, särskilt med tanke på elever i läs-
och skrivsvårigheter, skulle också vara ett intressant område att få reda på mer om.  

       En annan stor och komplex fråga, är vari de fonologiska svårigheterna vid dyslexi består, 
är det oskarpa inre föreställningar om ords fonologiska struktur? Denna fråga är dock 
mycket svår att besvara och kräver avsevärd forskningsmöda. 
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Bilaga 1 
 

        Informationsbrev 
Jag heter Karin Tägtström och studerar till speciallärare vid Umeå universitet. Under 
denna termin ska jag skriva ett examensarbete 30 hp, i form av en uppsats. Med detta 
brev vill jag informera om målet med arbetet och varför jag vill göra en intervju och 
observationer. 
Syftet med rapporten är att studera det arbetssätt, som många av grundskolans pedagoger, 
som arbetar med läsinlärning i Timrå kommun, fått möjlighet att studera och lära sig. 
Detta arbetssätt har också använts i läsinlärningen av er pedagoger i förskolan och det 
fortsätter nu i klass 1. Jag vill också ta reda på varför ni pedagoger valt att byta arbetssätt, 
hur ni följer upp elevernas resultat, och om hur ni organiserar undervisningen.  
På Internet har jag läst rapporter som undersökt olika arbetssätt som arbetar med 
stavelsen som enhet i läsinlärningen, varav en behandlade arbetet på Håkanstorpsskolan, 
som arbetat med att skriva sig till läsning utifrån Umeåmodellenoch en som använt Susan 
Weiner-Ahlströms arbetssätt, Språkbiten. Slutkontentan i dessa rapporter var att genom 
att utgå från den enhet som de allra flesta eleverna har med sig in i skolans värld, genom 
det talade språket, har de störst möjlighet att från start få en positiv inledning på sin skriv- 
och läsinlärning och att arbetssättet och organisationen runt det också gynnar elever i 
behov av särskilt stöd. 
Jag kommer att fördjupa mig i avkodningsenhetens betydelse i läsinlärningen och också 
följa hur arbetet med det stavelsebaserade arbetssättet går till, organiseras och följs upp 
från förskoleklass och under höstterminen i åk.1. Genom studier, intervjuer av er 
förskollärare, klasslärare och genom mina egna erfarenheter som specialläraren i detta 
arbete, samt genom klassrumsobservationer, kommer jag att få det underlag jag behöver. 
Under observationerna och som en del i arbetet, kommer jag att följa det praktiska arbetet 
med Språkbiten i åk. 1 och genom intervjuerna ta reda på vilka uppfattningar som ni 
pedagoger har om arbetssättet. Resultaten från intervjuerna med er pedagoger och 
observationerna kommer jag sedan att kritiskt granska och analysera mot forskning. 
Då denna uppsats ligger till grund för mitt examensarbete kommer den att bli en offentlig 
handling. Jag kommer därför inte att ha med namn på skolan, på de deltagande 
pedagogerna eller de observerade eleverna. Detta för att säkerställa informanternas rätt 
till konfidentialitet.  
Jag vore mycket tacksam om ni ville medverka till att den kommer till stånd. Jag 
beräknar att intervjun kommer att ta ca 30 min./person och jag föreslår att vi använder ett 
rum här på skolan. Intervjuerna, kommer att spelas in. Inspelningarna raderas efter analys 
och återkoppling från er.  Ni får själv föreslå en plats och vi kommer tillsammans överens 
om en tid som passar. Ni har också rätt att inte samverka eller när som helst avbryta 
undersökningen. 

Tack på förhand 

Karin Tägtström 
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Bilaga 2 

 
Intervjuguide 
Tema 1: Utbildning och arbetsliv 
1.  Vad har du för utbildning? 
2.  Hur länge har du arbetat i förskoleklass? 
 
Tema 2: Undervisning/Arbetssätt 
1.  Ni har tidigare arbetat med Bornholmsmodellen och nu arbetar ni med Språkbiten.         
     Varför bytte ni arbetssätt? 

 
Tema 3: Organisation av undervisning/arbetssätt 
1.  Hur utvärderar ni elevernas kunskaper? 
2.  Hur tänker du kring elevernas olika kunskapsnivåer? 
3.  Hur har ni organiserat undervisningen? 
4.  Vilken uppfattning har du om det stavelsebaserade arbetssättet i dag? 
5.  Vilka tankar har du om ” Den röda tråden” från förskoleklass till åk.1.? 
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 Bilaga 3. 
 Brev till föräldrar 

 
        Hej alla föräldrar! 

Som ni känner till jobbar jag med läsinlärningen i klassen tillsammans med X. Jag 
studerar också samtidigt på speciallärarprogrammet i Umeå och gör nu min sista termin 
och mitt examensarbete, som bl.a. kommer att handla om det arbetssätt som vi använder 
oss av i läsinlärningen, nämligen det stavelsebaserade, som ju också påbörjades när era 
barn gick i förskoleklass. En del av studien innebär att jag gör s.k. deltagande 
observationer, där jag tittar på arbetet med inlärning av bokstäverna, både läsandet av 
dem och skrivandet. Jag tittar också på hur arbetet med att ”limma ihop” de första 
stavelserna till ord går. I uppsatsen kommer jag att redovisa hur många bokstäver barnen 
kan skriva och läsa t.o.m V 45 och hur många ord utifrån de stavelser vi arbetat med som 
de kan ”limma ihop”, skriva och läsa samma vecka 45. Barnen kommer inte att känna till 
mina observationer.  
Jag kommer inte att skriva ut barnens namn eller kön, utan endast årskurs, för att de inte ska 
kunna identifieras, inte heller skolans eller klasslärarens namn. 

Om någon har något att invända eller undrar över något, så hör av er till mig på min mail: 
karin.tagtstrom@skola.timra.se 

 

MVH 

Karin Tägtström 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Har tagit del av och ger tillstånd till ovanstående förfrågan. 

 

  Ja                              Nej 

 

 

 

____________________________________ 

        Förälders underskrift 
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