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ABSTRACT 
Detta är en fallstudie av ett skolutvecklingsprojekt om läsförståelse i en medelstor 
svensk kommun där kvalitativa intervjuer har använts som forskningsmetod. Syftet 
har varit att undersöka projektets forskningsförankring och hur projektet har 
uppfattats av pedagogerna i kommunen. Resultatet av vår undersökning har visat på 
att det brister i forskningsförankringen i både implementering och de olika delarna av 
innehållet. Vid undersökning av pedagogernas uppfattning av projektet har 
framkommit att det har varit svårt att förankra projektet bland de verksamma 
pedagogerna. I resultaten har särskilt framkommit betydelsen av implementering, 
ledarens roll och vikten av att vara förankrad i aktuell forskning kring skolutveckling 
och läsförståelse. 
 
Nyckelord: läsprojekt, skolutveckling, läsförståelse, forskningsförankring, 
implementering, pedagogens delaktighet, fonologisk medvetenhet, läsutveckling. 
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1 INTRODUKTION 
”Man måste veta varför man gör det man gör” (Söderberg Juhlander 2002). Den 
devisen följde oss under höstterminen 2009 då vi gick en fördjupande 
läsinlärningskurs inom det specialpedagogiska området. De orden följde oss även in i 
vårt examensarbete då vi som studenter på specialpedagogiska programmet fick en 
förfrågan från Linnéuniversitetet om att utvärdera ett skolutvecklingsprojekt om 
läsförståelse i en medelstor svensk kommun. Vi blev genast intresserade av projektet 
och vi bestämde att göra denna utvärdering i form av en fallstudie. 
 
Vad innebär det att starta ett skolutvecklingsarbete i en kommun? Hur ska det på 
bästa sätt implementeras bland de berörda och hur viktig är forskningsförankringen? 
Det var frågor som väcktes i samband med att vi började titta närmare på det projekt 
som vi har kommit att undersöka. Många kommuner arbetar aktivt med 
skolutveckling genom att på olika sätt driva specifika och riktade utvecklingsprojekt 
(Skolverket 2010, Regeringskansliet 2010). Det kan ske på uppdrag av den egna 
kommunen eller genom särskilt tilldelade projektpengar och oavsett hur dessa 
projekt utformas och genomförs är slutmålet att utveckling ska ske. 
 
I vår yrkesroll och i vårt uppdrag som specialpedagoger ville vi fokusera på några av 
de delar som ingår i specialpedagogens arbetsfält. Efter att ha läst om kommunens 
mål och syfte med projektet blev vi särskilt intresserade av några delar i detta 
skolutvecklingsprojekt. Vi bestämde oss för att undersöka projektets 
forskningsförankring i form och innehåll samt att undersöka hur pedagogerna har 
uppfattat projektet i form och innehåll. Dessa faktorer såg vi som intressanta då det i 
vår yrkesroll ingår att utveckla, utreda och undervisa.  
       
Att det kom att handla om ett läsförståelseprojekt såg vi som positivt då det varit i 
fokus för oss under hösten i vår fördjupningskurs och att det i vårt arbete som 
specialpedagoger ingår bland mycket annat att förebygga svårigheter med 
läsförståelse (Svensk författningssamling, Högskoleförordningen 2007). Det är 
viktigt att stimulera detta redan i förskolan. Barn behöver anpassad verksamhet och 
ett pedagogiskt genomtänkt bemötande för att minska behovet av specialpedagogiska 
insatser i högre åldrar (Elbro 2004, Höien & Lundberg 2004, Taube 2007). Vi menar 
att läsförståelse är viktigt för barns hela utveckling och har därmed relevans för 
denna studie där skolutveckling möjliggör ett ökat fokus och medvetet arbete kring 
detta. 

1.1 Bakgrundsfakta om skolutvecklingsprojektet 
Vid vår redogörelse för bakgrundsfakta om skolutvecklingsprojektet har vi valt att 
använda vissa delar av projektbeskrivningens egna ord. Detta för att ursprunglig 
fakta av projektbeskrivningen inte ska förloras. Av konfidentiella skäl har vi dock 
avidentifierat materialet. 
 
Bakgrunden till vårt arbete är att en medelstor svensk kommun har beslutat om ett 
skolutvecklingsprojekt gällande läsförståelse. Det ska pågå i tre år och det tog sin 
början under hösttermin 2009. Tanken på projektet väcktes bland 
bibliotekspersonalen då det i en rapport från den verksamma kommunen 
uppmärksammandes att det fanns ett glapp mellan de fonologiska övningarna och 
den tidiga läsinlärningen i skolan. Kommunens barn hade under skolår ett inte nått 
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tillräckliga fonologiska färdigheter för att underlätta läsinlärningen. Deras 
uppfattning är också att läsförståelsen i hela landet har försämrats och tanken med 
projektet är enligt projektansvariga att arbeta med barns läsinlärning och till stöd för 
detta har de enligt egen utsago ett flertal rapporter. Bibliotekspersonalen fick 
möjlighet att söka pengar från statens kulturråd och ville göra biblioteket till ett 
mervärde för att alla barn i den berörda kommunen. Målet för projektet är att alla 
barn i kommunen ska kunna läsa när de börjar årskurs fyra. Bibliotekspersonalen 
känner att de har en naturlig koppling mot barn- och utbildningsförvaltningen och 
därför var det naturligt att ta en kontakt med dem inför projektets initiering. I samråd 
med lärarbibliotekarierna, pedagogerna och skolledningen som också gav sina 
synpunkter skrevs projektet. 
 
Avsikten med projektet är enligt den berörda kommunen att fördjupa och stödja 
arbetet med läsinlärningen utifrån ett lustfyllt förhållningssätt och att skapa 
fungerande redskap i läsprocessen. Barn- och utbildningsförvaltningen har sedan 
tidigare inrättat ett antal tjänster som benämns språkpedagog. Uppgifterna för dessa 
har varit att främst stödja barn med särskilda svårigheter att ta till sig språket, 
däribland alla invandrar- och flyktingbarn. Samtidigt arbetar folkbiblioteket med att 
på sitt sätt vara en tydlig samarbetspartner med skolan. De har en 
barnlitteraturpedagogtjänst som har som ansvarsområde att arbeta tillsammans med 
pedagogerna inom förskola och skola. 
 
Biblioteket har som mål att utgöra ett mervärde som tydligt visar på att deras insats 
har betydelse bland annat genom att dela ut bokpåsar till samtliga förskolor i 
kommunen. De vill se om bibliotekets insats har haft betydelse för läsutvecklingen 
hos de berörda barnen.  
 
Kommunens mål för projektet är att genom nätverk och på ett lustfyllt sätt arbeta för 
att alla barn ska kunna läsa och ha läsförståelse när de börjar skolår fyra. Vidare vill 
de ge pedagogerna verktyg för att uppnå dessa mål med läsförståelse. De vill också 
stödja alla pedagoger i arbetet med läsinlärningsprocessen. 
 
Projektets målgrupp är all personal som arbetar inom förskola och skola och som har 
som arbetsuppgift att arbeta med språkinlärning, läsinlärning och hemspråk. 
Projektets första år kommer att innehålla två föreläsningar för alla pedagoger och 
workshops där praktiskt arbete med rim och ramsor ska förekomma. Vidare kommer 
bokpåsar med ett antal böcker att delas ut till samtliga förskolor i kommunen.  

1.2 Förklarande begrepp 
När vi redogör för vår fallstudie innefattar det perspektivet från förskola till skolans 
alla årskurser. Benämningen är barn och pedagog när vi pekar mot individen i 
sammanhanget. 
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2  BAKGRUND 
I bakgrundskapitlet skapas förförståelse till den undersökning som vi har genomfört. 
Kapitlet inleds med att presentera olika perspektiv och teorier på skolutveckling 
utifrån olika forskares synsätt. Vidare redogör vi för läsning och dess utveckling. Vi 
har också valt att titta på ytterligare teorier som vi anser viktiga i sammanhanget.  

2.1  Skolutveckling 
Skolutveckling är ett begrepp som är mångfasetterat. Det finns många faktorer som 
påverkar en skolutvecklingsprocess och de är alla beroende av varandra. 
Myndigheten för skolutveckling (2008 b) pekar på vikten av att utgå från den 
erfarenhet som redan finns både nationellt och internationellt. Schantz (2008) visar 
på några av de svårigheter som uppstår när skolutveckling skall genomföras och ofta 
kan nya synsätt och mönster uppstå vilket kan resultera i att konflikter och motstånd 
blir synliga. Hon pekar på komplexitetsteorin som utgår ifrån att allt som sker i en 
organisation inte kan kontrolleras. Ibland kan förändringsarbete till och med skapa 
motsatt effekt hos de inblandade. 

2.1.1  Perspektiv på skolutveckling 
Skolforskare anför olika perspektiv på skolutveckling. Vi vill här nämna några. 
Schantz (2008) menar att rådande forskning omkring skolutveckling ofta inte 
överensstämmer med pedagogernas vardag och därför kan bli marginaliserad och 
oanvändbart i praktiken. Får pedagogerna däremot vara delaktiga i processen ger det 
bättre förutsättningar för att skolutveckling förverkligas. Ett gemensamt yrkesspråk 
bör användas för att det ska bli en enhällig förståelse omkring skolutveckling 
(Schantz 2008). Den skolforskning som finns är svår att förankra i skolans praktiska 
verklighet (Berg 1999). Skolutveckling påverkas av många oförutsägbara faktorer 
(Fink & Stoll 1998). De menar att skolan består av komplexa sammanhang, stor 
pågående förändring och andra osynliga faktorer och att det finns risk för att 
skolutvecklingsprojekt misslyckas. Ohlsson (2001) hänvisar till Bascia & Hargreaves 
(2000) som menar att det finns en komplexitet i pedagogens arbete.  Vid utveckling 
av ett eller flera områden förstås inte alltid omfattningen av påverkan på pedagogens 
arbete och det blir ingen förändring på ett bestående sätt. Vidare kan det vara svårt 
att påverka och förändra ett redan inarbetat system som dessutom är politiskt styrt. 
 
Isaksson (2003) menar att det är en fördel att skolutveckling är riktad åt många olika 
håll. Inte minst det mångkulturella inslaget i dagens svenska skola gör det 
nödvändigt med ett flexibelt och anpassbart arbetssätt men den gemensamma 
nämnaren för all skolutveckling bör mynna ut i en gemensam positiv syn på barnet.  
 
Enligt Scherp (2009) kan begreppet skolutveckling ha olika betydelse och innebörd 
och han menar att utgångspunkten för gemensam skolutveckling ska ses som en 
kvalitetsförbättring av verksamheten. I Myndighet för skolutveckling (2008 a) står 
det förklarat på följande vis:  
 

Förbättringsarbete kännetecknas av öppenhet och insyn. Det ska vara högt i tak 
och det ska vara lätt för alla som berörs på alla nivåer att ta del av och framföra 
synpunkter på det som händer. Det ska finnas stöd och strukturer för hur enskilda 
personers och gruppers idéer och initiativ tas till vara. (Myndigheten för 
skolutveckling 2008 a, s 13)   
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2.1.2  Problembaserad skolutveckling 
Skolutveckling är enligt Scherp (2009) grundad i förståelseorienterad och 
problembaserad utveckling. I fokus står pedagogen och de händelser som uppstår. 
Det kan vara problem som behöver åtgärdas men också något som fungerar väl och 
som behöver utvecklas vidare. Skolutveckling är en process och de lösningar och 
resultat som framkommer ger kunskap och djupare förståelse. Pedagogen påverkas 
av mötet med barnet och i mötet med kollegor. Det är bättre med begreppet lärplaner 
än arbetsplaner för att vara mer flexibel i lärandet. Skolan kan annars bli 
resultatinriktad och tappar då förståelsen av vad det är som ger utveckling i skolan. 
Resultatet blir att de inblandade inte förstår varför en process ger resultat utan blir 
begränsade till en ”görandekultur” (Scherp 2009, s 31). I en förståelseorienterad och 
problembaserad skolutveckling blir ett gott resultat inte en slutprodukt utan snarare 
ett utgångsläge att arbeta vidare med. Förstås och problematiseras skolutvecklingen 
kan den användas för ytterligare utveckling av skolan även om arbetssättet kan se 
annorlunda ut vid nästa tillfälle. Pedagogen bör vara delaktig i skolutveckling vilket 
han ser som möjligt i den ”förståelseorienterade skolan” (Scherp 2009, s 34). En 
svårighet kan vara att skolledare och pedagog kan ha helt skilda åsikter om vad 
skolutveckling innebär (Scherp 2001, 2002).  
 
Att använda målstyrning som ett sätt att nå skolutveckling har visat sig vara svårt 
(Scherp 2001, 2002). Målstyrning och kontroll av mål och delmål hindrar snarare än 
möjliggör en skolutveckling (Scherp 2009, Mården 1999). Fokus på delmål gör att 
helheten förloras och därmed uteblir ofta bestående resultat (Scherp 2009). Helheten 
bör ses för att det ska bli en varaktig förändring. Det är av vikt att veta vilka kriterier 
som vill uppnås i skolutvecklingen och att utgå från skolans uppdrag och pedagogens 
vardagsproblem. Det finns två delar av skolutveckling. Den problemskapande delen 
där vikten av förändring blir synlig och den problemlösande delen där möjlighet till 
utveckling och förändring skapas. Scherp (2009) beskriver det som en slags 
problemlösningsprocess. 
 
 I en skolutveckling bör pedagogen förstå och vara förtrogen med skolans uppdrag 
när ett problem uppstår för att finna förslag till lösningar som är förankrade i det 
uppdrag pedagogen befinner sig i. Scherp (2009) menar att den erfarenhet och 
lärdom en pedagog har fått i vardagsarbetet är grunden till en god skolutveckling. 
Den egna erfarenheten har visat sig ha stor betydelse och är en stor påverkansfaktor 
när en pedagog undervisar (Scherp 2001). Erfarenheten en pedagog har ger möjlighet 
till reflektion som påverkar det nya agerandet. Fallgropar med erfarenhetslärande är 
att pedagogen endast ser det som önskas ses. Det som pedagogen redan tror och vet 
förstärks och det som inte gillas ignoreras. Igenkännandet är en faktor att vara 
uppmärksam på då erfarenhetslärandet skall utvecklas och utvärderingar av detta bör 
ske (Scherp 2009).  
 
Samtalsdialoger bör finnas mellan dem som arbetar med skolplaner och de 
verksamma pedagogerna. Det bör finnas utvecklingsmöjligheter på individ, grupp 
och organisationsnivå och dessa nivåer ska utvecklas parallellt. Ett samlat uttryck för 
problembaserad skolutveckling är ”PBS”. Viktiga beståndsdelar för att 
problembaserad skolutveckling ska fungera tillfredställande är samtal, utvärdering 
och ledarskap (Scherp 2009). 
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2.1.3  Frirummet som möjlighet 
Berg (1999, 2009) visar på vikten av att göra analyser för att hitta det så kallade 
frirummet som finns inom skolans gränser. Det bör finnas kunskap om skolans kultur 
för att nå framgångsrik skolutveckling. God skolutveckling bör styras mindre av 
centrala direktiv och istället ska varje skolas egna förutsättningar frigöras. Genom att 
göra kultur- och dokumentanalys går det att hitta frirummet och lära sig att använda 
det. En kulturanalys kan ske genom skriftliga frågor och svar om skolans 
vardagsarbete parallellt med samtal omkring skolutveckling. En dokumentanalys 
sker genom att studera officiella dokument och de yttre gränser som finns för 
verksamheten. På så sätt kan en bedömning ske om var skolan befinner sig och 
vilken inriktning utvecklingen bör ta. Han visar på skolans många gånger 
komplicerade sammanhang och värdet av att kunna analysera det för att få en rätt 
utgångspunkt för skolutveckling. Det är i det outnyttjade handlingsutrymmet som 
utveckling av organisationen kan ske enligt (Berg 1999, 2009).   

2.1.4  Förändring och skolkultur 
Varje skola bör finna sitt eget sätt att arbeta och inte kopiera andras framgångsrika 
arbetssätt. Det finns inga garantier för att ett framgångsrikt arbetssätt på en plats 
fungerar lika bra på en annan. Förändring och utveckling bör alltid finnas i varje 
enskild skolas arbete. Risken finns annars att det blir ett försök till en imitation av 
någon annan verksamhet som i förlängningen blir resultatlös (Berg 1999, Skolverket 
2003). Fink & Stoll (1998), Madsen (1994) betonar tydligt vikten av kännedom om 
skolans kultur och att förändring kan ske utifrån detta. I Madsen talar Sarason (1980) 
om förändringsprocesser. Ett helt förändringsarbete kan bli verkningslöst om någon 
utifrån, som saknar inblick i den skolkultur som råder, försöker förändra och 
utveckla en verksamhet.  
 
Berg (1999) pekar på utgångspunkter där yrkesandan kan vara en påverkande faktor 
av en skolas kultur. Denna yrkesanda kan påverkas av ”konservatism, 
nuorientering och individualism” (Berg 1999, s 75). Det kan vara svårt att ändra 
traditionellt skolarbete och det saknas framförhållning i pedagogers planering. 
Vidare menar han att pedagoger av tradition arbetar ensamma vilket kan försvåra 
skolutveckling (Berg 1999).  

2.1.5  Skolförbättring som skolutveckling 
Skolutveckling innebär ett ökat samarbete kring den pedagogiska verksamheten och 
Blossing (2003) använder begreppet förbättring. Han hänvisar till Hargreaves (1998) 
kategorisering av skolkultur utifrån fyra typer av kultur bland vilka den 
samarbetande kulturtypen är den mest önskvärda ur ett skolutvecklingsperspektiv. 
Begreppet skolförbättring innebär samarbete, öppen kommunikation, utrymme för 
reflektion, prestigelöshet, flexibla organisationslösningar och platta beslutshierarkier. 
Det är av värde att fokusera på bland annat barnens resultat, undervisningsnivå och 
undervisningsstrategier. Metoder för kunskapsspridning, kompetensutveckling och 
att mäta skolans resultat bör finnas. Pedagoger behöver utmanas att samarbeta kring 
pedagogiska frågor. Ett sätt är att arbeta med kollegial handledning där reflektion 
sker över vardagliga händelser som kan föra arbetet vidare och framåt (Blossing 
2003). Det bör finnas olika strategier för olika skolor och det behövs kartläggning av 
skolor innan förbättringsarbete startas för att nå rätt mål med förbättringsarbetet 
(Blossing 2003, Miles 1998). 
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2.1.6  Framgångsrika skolor 
School Effectivness eller framgångsrika skolor är en internationell teori om 
skolutveckling i framgångsrika skolor som Grosin (2003) belyser och hänvisar till 
(Sammons, Thomas & Mortimore 1997). Det finns stora skillnader i kunskapsnivån 
hos barn som gått i olika skolor. Den faktor som skiljer de framgångsrika skolorna 
från de andra är att barnen oavsett socioekonomisk status har bättre studieresultat i 
en framgångsrik skola. Möjligheterna är små att påverka den socioekonomiska 
statusen men det som skolutvecklingen kan påverka är barnets framtida förhållanden. 
 
Det kännetecknande för denna teori är att fler barn presterar bättre studieresultat om 
det finns höga förväntningar på dem samt att alla barn får engagemang och 
utmaningar oavsett kunskapsnivå. Studieresultaten påverkas av pedagogens förmåga 
att bedriva god undervisning. Vidare är samspelet mellan skolledare och pedagog, 
trivsel samt positiva relationer mellan skola, hem och barn viktigt. Grosin (2003) 
menar att en framgångsrik skola är en skola ”där elevernas prestationer väsentligt 
överstiger resultaten i skolor i allmänhet med motsvarande villkor, främst med 
avseende på elevernas socioekonomiska bakgrund” (Grosin, 2003, s 140). I 
Myndigheten för skolutveckling (2008 b) berör författarna varför vissa skolor når 
mer framgång än andra även med samma grundförutsättning. Viktiga 
framgångsfaktorer är tydligt ”ledarskap, höga förväntningar, god 
undervisningskvalitet, väl fungerande studiemiljö och prioritering av kunskapsmål” 
(Myndigheten för skolutveckling 2008 b, s 13).  

2.1.7  Framgångsfaktorer för skolutveckling 
Myndigheten för skolutveckling (2008 a) menar i sin skrivelse att det bör finnas en 
tydlig början och ett tydligt slut vid en skolutvecklingsprocess. En åtgärdsplan kan 
vara ett användbart redskap i förändringsarbetet. Frågor som varför, vart, hur och 
vilka är viktiga att besvara. Utifrån ett bestämt problem- eller utvecklingsområde 
startar utvecklingsarbetet. Det är nödvändigt att arbetet förankras bland de berörda 
och att diskussionen hålls öppen för olika vägar att nå målet. Det är viktigt med 
ansvarsfördelning, dokumentation och uppföljning (Myndigheten 2008 a).  

 
Följande faktorer betonar Myndigheten för skolutveckling (2006) som 
framgångsrika. Skolor som bedriver utvecklingsarbeten ska stöttas av nationell 
skolutveckling och kvalitetssäkring av verksamheten bör göras. Vidare är de 
inspektioner som skolverket genomför en faktor som ofta resulterar i 
kvalitetsförbättringar. Att tillsätta personer som arbetar som skolutvecklare på skolor 
inom till exempel läs- och skrivutveckling ses som en framgångsfaktor för 
skolutveckling för ett långsiktigt arbete. 
  
Det är betydelsefullt med kvalificerade ledare och kunskapsmålen ska vara centrala. 
Vidare bör det finnas förväntningar på barnen (Myndigheten för skolutveckling 
2006).  Berg (2009) betonar värdet av det pedagogiska samtalet som ett redskap 
mellan pedagoger. 
 
Även Skolverket (2003) ser faktorer som tydligt ledarskap, förankring, tid, mål och 
visioner som framgångsrika. Vidare är det nödvändigt att ha god kontakt med 
föräldrar och att det kan vara särskilt svårt då det är mångkulturella skolor. Alternativ 
till traditionella föräldramöten bör framarbetas så alla kan finna delaktighet utifrån 
sina förutsättningar. 
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Några av dessa framgångsfaktorer vill vi särskilt belysa då de återkommande nämns i 
litteraturen.  

Rektor/skolledares roll 
För att få en förändring på längre sikt är ett tydligt ledarskap viktigt. ”En 
organisation förändras aldrig systematiskt utan ett kompetent och målmedvetet 
ledarskap” (Madsen 1994, s 56). Skolledare har ett stort ansvar att skapa 
förutsättningar för pedagogen att få förståelse för skolans uppdrag och det bör ske på 
organisation, grupp- och individnivå (Scherp 2009). Rektor har ett stort ansvar för 
kvaliteten i undervisningen och bör ha den kunskap som krävs för att avgöra vad god 
kvalitet är. Dessutom ska brister i undervisningen uppmärksammas för att arbetet ska 
vara framgångsrikt. Rektorer och pedagoger bör medvetandegöras om vikten av 
kompetenshöjning inom skolan. Aktuell forskning bör få genomslagskraft i den 
dagliga verksamheten (Myndigheten för skolutveckling 2008 b). 
 
Enligt Skolverket (2003) har skolledningen en betydande roll i hur 
utvecklingsprojekt utvecklas. Några faktorer där skolledaren kan göra skillnad är när 
det skapas förutsättningar i både tid och resurser. Ledaren är även viktig när det 
gäller att stimulera när arbetet tar emot. Rektors förväntningar och engagemang är av 
stor betydelse. En annan framgångsfaktor är att få med hela arbetslaget för att lyckas. 
Projekt har större chanser att lyckas om skolledningen och verksamma pedagoger 
arbetat tillsammans för projektets start. I de fall som skolledning ensam startat 
projekt har följden varit att implementering har tagit längre tid då syfte, mål och 
mening måste diskuteras på ett annat sätt. Rektors tillgänglighet för att snabbt 
avhandla uppkomma frågor och funderingar ses som betydelsefullt och som ett sätt 
att snabbt avhjälpa bekymmer och svårigheter som framkommer vid 
utvecklingsprojekt. Det bör finnas individuella lösningar för personal för att 
eliminera hinder för de inblandade. Ett hinder är tiden. Många gånger efterfrågas tid 
för att kunna genomföra projekt och utvecklingsarbete. Det kan vara tid för att få 
möjlighet att arbeta med projekt och få tillgång till vikarie eller andra lösningar rent 
organisatoriskt där pedagoger kan hjälpa varandra. Att använda kvällar kan vara en 
möjlig tid för att personal ska få tillgång till delaktighet. Denna tid ska sedan 
kompenseras enligt (Skolverket 2003). Rektor som ansvarig är betydelsefull för att 
ge projekt legitimitet. Där rektor har bytts ut ökar risken för att projekt inte 
kvarlever. Däremot tycks byte av pedagoger inte påverka ett projekts fortlöpande 
arbete utan det kan pågå utan avbrott. Detta kan bero på att ny personal inte 
ifrågasätter skolans arbete utan tvärtom kommer ny personal med nya idéer och 
förslag till förbättringar (Skolverket 2003).  

Pedagogen som ledare 
Pedagogen som ledare har stor betydelse för skolutveckling. I klassrummet sker 
mycket av skolutvecklingsprocesser men det är inga självklara skeenden. Blossing 
(2003) visar på den komplexitet som finns. Det går inte att förutsätta att pedagoger 
har en positiv inställning till förbättringsarbete. Av traditionen har pedagogen eget 
ansvar för sin skolundervisning och att då börja en diskussion omkring förändrings- 
och utvecklingsarbete med kollegor kan vara svårt. Det gör att skolans samarbete och 
gemensamma ansvar för skolförbättring kan bli problematiskt.  
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Skolutveckling ska ske i det vardagliga arbetet och i de vardagliga händelserna i 
skolan och det gäller pedagogens roll som ledare i klassrummet (Scherp 2009). 
Vidare bör förändring ske lokalt för varje skola och förändring bör ske på gruppnivå 
i klassrummet. Kunskapen hos pedagogen bör betonas och fokusering på 
kunskapsmålen ses som viktiga. Det är en fördel att varje skola hittar sina strategier 
för att lyckas med varje barn och kompetensen hos pedagogen och kvaliteten i 
undervisningen är avgörande framgångsfaktorer. För att kunna arbeta framgångsrikt 
bör först brister i undervisningen uppmärksammas (Myndigheten för skolutveckling 
2008 b). Den konkreta klassrumssituationen och hur pedagogen använder dessa 
tillfällen är avgörande för förändring i skolan och visar på pedagogens stora roll i 
denna förändringsprocess (Madsen 1994). 
 
Hänsyn ska tas till att barn lär på olika sätt och att det är en ömsesidig process. 
Vidare är pedagogens handledning av barnet betydelsefull. Däremot är inte 
undervisningsformen avgörande utan det är den rådande teorin bakom pedagogens 
handlingssätt som är av största betydelse. Det är av värde då det uppstår svårigheter. 
Pedagogens perspektiv är av betydelse när det uppstår problem då exempelvis de 
resultat som barn tidigare uppnått inte längre nås (Scherp 2002, 2009, Fink & Stoll 
1998). 
 
Granström (2003) pekar på pedagogens betydelse för skolutveckling. Det skapas 
alltid roller och positioner när människor interagerar. Så sker också inom skolan när 
pedagoger och barn intar olika roller. Dessa roller är föränderliga men när rollerna 
för tillfället förfogas påverkar de samspelet. Pedagogen bör veta sin roll och position 
och den makt det innebär.  

Långsiktighet 
Madsen (1994) menar att det krävs ett långsiktigt arbete för att få en god 
skolutveckling på organisationsnivå och verksamhetsnivå. Detta gäller också 
kompetensutveckling. Han poängterar särskilt kompetensutvecklingen för pedagoger 
som betydelsefull. Den behöver hållas aktuell och knuten mot den egna 
verksamhetens mål. Misslyckade skolutvecklingsprojekt kan bero på att processerna 
inte har fått den tid som behövts utan de har dömts ut efter snabba utvärderingar som 
inte gett önskat resultat. Tidsperspektivet har stor betydelse och många 
utvecklingsprojekt skulle med största sannolikhet lyckas i ett längre perspektiv. Detta 
poängterar även Myndigheten för skolutveckling (2008 a), Skolverket (2003) som 
betonar det långsiktiga perspektivet och vikten av att arbeta med uthållighet. Scherp 
(2002) menar att skolutveckling bör bli en naturlig del i skolans vardag om än 
uppmuntrade av specifika insatser från olika håll. Berg (2009) betonar att en 
utvecklingsprocess kan ta lång tid vilket är en fördel för att det ska bli väl förankrat 
hos de berörda. Skolverket (2003) menar att implementeringsfasen är av betydelse 
och tar mycket energi och det är också där som det är mest kritiskt. Förankring av 
projekt kan ta mer än ett år och ska det bli en del av vardagen krävs det flera år.  

Förväntningar på barnet 
Att ha förväntningar på barnet är av betydelse. Fink & Stoll (1998) pekar på 
betydelsen av förväntningar och krav på barnet som ett perspektiv på skolutveckling. 
Det är av värde att ha förväntningar på att ett barn ska klara av ett problem. Om ett 
barn har svårigheter och låga förväntningar kan detta leda till att barnet ger upp för 
tidigt eller känner sig misslyckad i förtid. Här har pedagogen en uppgift att visa tillit 
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och uppmärksamhet för barnets framsteg. Jenner (2004) menar att det ska finnas 
delmål som sedan kan utvärderas. ”Hellre räkna framstegen än ständigt mäta 
sträckan till målet!” (Jenner 2004, s 46). En aspekt som är betydelsefull för barnet är 
att kunna referera till världen utanför skolan då barn riskerar att inte ha någon 
koppling till varför det är av värde att lära sig för livet. Många pedagoger refererar 
till skolans värld istället för till läran för livet. 
 
Om pedagogen har tålamod och är intresserad av att hjälpa barnet med svårigheter 
kan det vara en framgångsfaktor. Då blir också förväntningarna positiva till barnets 
egen förmåga. Detta kan vara helt avgörande för hur barnet klarar av skolarbete och 
motivation hos barnet är en följd av vad det får för bemötande. Om ett lustfyllt 
lärande ska träda i kraft är det av vikt att barnet känner sig trygg i skolan. Om detta 
inte sker kan barnet få en negativ inställning till skolarbetet (Jenner 2004).  
 
Det är viktigt att barnet är intresserad av uppgiften som ges. Madsen (1994) visar på 
barnets faktiska intentioner vilket betyder att barnet bör ha som mål att verkligen lära 
sig och inte bara leverera något för att pedagogen så önskar. Vidare måste barnet ha 
en klar förståelse för vad den gör för typ av skolarbete. Vidare pekar Madsen (1994) 
på att läsningen som är en väsentlig del av skolan tenderar att bli ytläsning för att 
endast klara provtillfällen. Många gånger medverkar pedagogen till detta och 
behöver ompröva sättet att hantera det, så barnet kan förstå nyttan av kunskap för 
egen del (Madsen 1994). 

Fokus på kunskapsmålen 
Att ha fokus på mål och resultat är av betydelse (Myndigheten för skolutveckling 
2008 a). Grunden måste vara att utgå från de kursplaner och nationella mål som 
finns. Vid resultatbedömningen bör resultaten mätas från redan givna riktlinjer. I 
detta arbete ska vissa mål prioriteras framför andra. Det ska ske med delaktighet och 
inflytande av alla berörda. Skolverket (2003) pekar på att det är svårt att mäta 
måluppfyllelsen på grund av att målen många gånger är vaga till sin formulering.  

Ekonomiska ramar 
Ekonomin är av betydelse för att god skolutveckling ska ske visar (Myndigheten för 
skolutveckling 2008 b). Med god ekonomi kan extra insatser möjliggöras. Fink & 
Stoll (1998), Skolverket (2003) betonar tydligt vikten av ekonomiska medel och 
menar att det är avgörande för att projekt ska kunna startas i annars hårt trängda 
ekonomier och det har betydelse för att projekt ska kunna fortleva på längre sikt. 
Ekonomiska medel ger flexibilitet i hur projekt utformas. Det kan innebära att hela 
arbetslag kan få föreläsningar och handledning och att det dessutom kan ges 
individuell fortbildning för pedagoger inom specifika områden. 

2.2 Läsning 
I följande kapitel redogör vi för läsning, läsutveckling och rådande teorier gällande 
detta område. Därefter presenterar vi språklig och kulturell bakgrund. 
 
The simple view of reading 
Jacobson (2006) pekar på den formel som läsforskningen ser som gällande. Läsning 
är lika med avkodning gånger förståelse. Förkortat uttrycks det L = A* F och kallas 
The simple view of reading. Denna teori delar begreppet läsning i två delar (Hoover 
& Gough 1990). Båda är nödvändiga för en god läsfärdighet och brister det i någon 
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del uteblir det förväntade läsresultatet (Adams 1990, Elbro 2004, Höien & Lundberg 
2004). Faktorerna förståelse och avkodning är beroende av varandra och inget av 
dem kan uteslutas. 

2.2.1   Läsutveckling 
Grunden för läsning är enligt Tornéus (2000) att läsaren kan avkoda texten rätt. När 
en avkodning görs betyder det att läsaren tolkar bokstäver/grafem och översätter dem 
till rätt språkljud/fonem. För att bli en bra läsare ska det finnas en medvetenhet om 
förhållandet mellan grafem och fonem vilket är en förutsättning för att läsprocessen 
ska bli lyckad. Det krävs även att barnet kan automatisera sin avkodning. 
Läsfärdighet blir enligt Elbro (2004) en kombination av att avkodning fungerar 
genom att enskilda bokstäver, orddelar och hela ord identifieras. De avkodas och 
automatiseras så att förståelsen för det som avkodas kan ske. Oavsett vilken läsmetod 
pedagogen använder vid läsinlärning så måste barnet förstå förhållandet mellan 
grafem och fonem och sammanfoga dem till en syntes. Avkodningsproblem orsakas 
många gånger av svårigheter med läsförståelsen. Tornéus (2000) menar vidare att 
avkodning i vissa fall tar så mycket av de mentala resurserna att läsförståelsen blir 
hämmad. Läsaren får lägga ner mycket energi på att avkoda ord så att kraft till 
läsförståelse uteblir.  
 
Barn med avkodningssvårigheter kan enligt Höien & Lundberg (2004) börja 
”gissningsläsa”. De menar att barn i de högre åldrarna där textinnehållet blir mer 
avancerat kan behöva läsa texten upprepade gånger för att innehållet ska bli 
begripligt. Avkodningen repeterar tolkningen av grafem till språkliga komponenter 
av skilda slag som stavelser, orddelar, ord och ibland större enheter (Tornéus 2000). 
Det finns två avkodningsstrategier som den skicklige läsaren använder sig av. Det 
ena är den ortografiska där orden avkodas direkt vilket kräver att en ortografisk bild 
redan har upprättats i långtidsminnet. För att det ska ske måste läsaren ha kommit i 
kontakt med ordet vid flera tidigare tillfällen. Detta kallas den direkta vägen eller den 
lexikala strategin. Den andra strategin är den fonologiska där avkodningen sker i 
mindre delar som grafem, morfem och stavelser och som därefter binds samman till 
fonologiska helheter. Detta kallas den direkta vägen eller den icke-lexikala strategin. 
En läsare kan också avläsa och förstå en text genom att ha förförståelse av textens 
innehåll. Detta ger Tornéus (2000) ett bra exempel på. 
 

Det var en gång en gammal gumma. En dag gick g mm n ut`. Vi kan här mycket 
väl avläsa ordet gumma trots att flera bokstäver helt saknas – vi kan fylla i 
luckorna därför att vi har starka förväntningar som vilket ordet är. Å andra sidan 
kan förförståelse försvåra om inte avkodningen sker snabbt, lätt och problemfritt 
(Tornéus 2000, s 20). 

2.2.2  Läsinlärningsmetoder 
De ledande metoderna i läsinlärning är idag helordsmetoden – whole language – top 
down och ljudningsmetoden – phonics – bottom up (Elbro 2004, Frost 2002). 
Läsinlärningen befinner sig ofta på en skala mellan dessa två ytterligheter (Söderberg 
Juhlander 2009). 
 
Helordsmetoden – top down 
Helordsmetoden går från helheten som är ordet till bokstäver som är delarna (Elbro 
2004, Frost 2002, Lundberg & Herrlin 2003, Taube 2007). På detta sätt går läsaren 
från helhet till delar. En ordbild kan också vara små ord som läsaren lär sig att känna 
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igen. Det är oftast prepositioner eller ord som binder samman meningar som 
exempelvis och, på, hur, en, ett. Bärande tankar i helordsmetoden är att det är lika 
enkelt att lära sig läsa som att lära sig tala. 
 
Helordsmetoden har den fördelen att den kan använda en för barnet intressant text att 
arbeta med. Emellertid menar Elbro (2004) att de första texterna ska vara läs tekniskt 
korrekta. De kan dock ligga långt från barnets verklighet och han visar på hur försök 
har gjorts genom att barn får skriva eget formulerade berättelser. Det har emellertid 
inte så stor betydelse vad som står i böckerna. Det som istället har betydelse är om 
barnet har lätt eller svårt för att lära sig läsa (Elbro 2004). Helordsmetoden ställer 
stora krav på pedagogen som måste kunna traditionell läsinlärningsmetodik med 
bokstav och ljudning. Då barnet är i en viss fas av inlärningen ska pedagogen möta 
barnet just där det är och ge individuell anpassad undervisning. Sker inte detta kan 
barnet hamna i ett tillstånd av okunnighet och därmed tappa sin förmåga till läsning 
som är avkodning + förståelse. Leimar (1974) menar att intresset för det som läses 
ska överväga svårigheterna och därmed lära dem läsa. Intresset ger motivation och 
läsförståelse. 
 
Ljudmetoden – bottom up 
Ljudmetoden är en phonics, bottom up-metod (Elbro 2004, Lundberg & Herrlin 
2008, Taube 2007). I ljudmetoden börjar läsaren med bokstäverna tillsammans med 
ljudning. Vokalerna a, i, o bör komma först och därefter hålljuden l, m, s, n. Här är 
det viktigt att koppla bokstav och ljud.  Läsaren kopplar ihop dessa ljud som 
exempelvis kan bli s-o-l = sol. På följande sätt kan barnet lära sig läsa genom 
ljudmetoden (Elbro 2004, Frost 2002). 
 
Logografisk läsning -primitiv ordbildsläsning 
Barnet känner igen hela ord utifrån framträdande visuella drag vilket kan vara ett 
sedan tidigare känt ord exempelvis Coca cola. De kan inte läsa något de inte sett 
tidigare. Barnet läser hela ordet men det är ingen egentlig framkomlig väg för 
läsinlärning och det finns inget samband med deras senare läsinlärning. 
 
Alfabetisk-fonemisk läsning   
Den riktiga läsningen startar här genom att barnet kopplar bokstaven till dess 
motsvarande ljud. Exempelvis ljudar barnet m-u-s = mus. Ett nytt ord har upptäckts 
för barnet och barnet kan då läsa ord som de inte har någon tidigare visuell bild av. 
Att komma till denna fas är nödvändigt vid läsinlärning. 
 
Ortografisk-morfemisk läsning   
Barnet har samlat på sig stavningsmönster och kan känna igen ord utan ljudning. Det 
går genom den fonologiska kunskapen. Barnet kan läsa ord utan att ljuda och känner 
till orddelar. Det är viktigt och nödvändigt att komma till detta stadium i 
läsinlärningen. Barnet ser hela ordet men använder ändå systemet av hur ett ord är 
uppbyggt vilket är något helt annat än logografisk läsning (Elbro 2004, Frost 2002).  
 
Ljudmetoden kan te sig innehållslös och tragglande från början men har visat sig 
vara framgångsrik. Det gäller både läsinlärning och barns koncentration. Fördelarna 
med denna metod är att det finns oändligt många sätt att träna på.  Barnet får en 
tydlig klarhet i vad fonem/ljud och morfem/delar av ord är. Läsförståelsen stimuleras 
genom att barnet successivt tar till sig orden. En fallgrop med ljudmetoden kan vara 
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att barnet tappar förståelsearbetet under en period men med högläsning kan detta 
kompenseras (Elbro 2004, Frost 2002). Individanpassas inte ljudningen kan det bli 
för lätt, svårt eller för tråkigt (Söderberg Juhlander 2009). Att få med 
helordsmetodens fascination och avkodningens nödvändighet kan vara ett sätt att 
kombinera läsinlärning. I modernt läsinlärningsmaterial återfinns ofta en 
kombination av dessa båda synsätt. Att ljudmetoden finns representerad i läroböcker, 
som en nödvändig del av läsinlärningen, menar Elbro (2004) är av avgörande 
betydelse. 

2.2.3  Svårigheter med läsning  
Det är viktigt att ha en helhetssyn när det gäller läsinlärning (Jacobson 2006). Arv 
och miljö har betydelse och dessa faktorer kan påverka både positivt och negativt. 
Exempel på faktorer som påverkar läsinlärning kan vara sociala eller emotionella 
svårigheter, fysiska svårigheter som syn eller hörsel, ett annat hemspråk eller 
begåvningsfaktorer. Har ett barn lässvårigheter men i övrigt fungerar väl och möts av 
en god pedagogik kan det ske en gynnsam utveckling och barnet får endast måttliga 
svårigheter med läsinlärningen. Å andra sidan kan en bristfällig undervisning ge 
svårigheter för barn oavsett om det finns medfödd svårighet eller inte (Jacobson 
2006). 
 
Vellution, Fletcher, Snowling & Scanlon (2004) menar att det kan vara svårt att 
skilja på de barn som har läs- och skrivsvårigheter på grund av en biologisk svårighet 
med språket och de barn som inte fått rätt hjälp med att lära sig läsa. En undervisning 
som är undermålig kan ge barnet dyslexiliknande symptom. Inom dyslexiforskningen 
har dessa barn ofta kategoriserats i samma grupp. Här belyser Vellution et al., (2004) 
vikten av att alla får goda möjligheter att lära sig läsa för att kunna skilja ut dem som 
i ordets rätta bemärkelse, på biologiska grunder, har läs- och skrivsvårigheter och 
dyslexi.  
 
Svensson (2006) pekar på vikten av en god självkänsla som en bidragande orsak till 
att lyckas i skolan och menar att det inte alltför sällan följer en dålig självkänsla med 
svårigheter att läsa. Därför menar Jacobson (2006) att lässvårigheter ”skall ses i en 
samhällelig och pedagogisk ram” (Jacobson 2006, s 8).  
  
Jacobson (2006), Myrberg (2007) menar att vid svårigheter med läsning finns en 
underliggande svaghet i att analysera språkets ljudsida vilket betyder att det finns 
brister i den fonologiska medvetenheten. Det går att finna dessa barn tidigt genom att 
undersöka om det finns lässvårigheter i familjen och att tidigt upptäcka om barnet 
har fonologiska brister. Undersökningar har enligt Myrberg (2007), Vellution et al., 
(2004) visat på att med enskild intensivträning i årskurs ett har det endast varit 1,5 % 
som uppvisat dyslektiska problem. Med rätt träning kan flertalet få relativt god 
läsförmåga och om den mindre gruppen på 1,5 % hade fått träningsmöjligheter i 
förskolan och fortsatt god undervisning i högre åldrar skulle denna procent kunna 
vara ännu lägre (Myrberg 2007). Söderberg Juhlander (2002) pekar på detta samband 
mellan vikten av tidig fonologisk stimulans och senare läsinlärning. 

2.2.4  Fonologisk medvetenhet 
Enligt Olofsson (2009) har begreppet fonologisk medvetenhet varit ett centralt 
begrepp sedan 1970-talet. Det betyder att språkets ljudsida uppmärksammas. 
Fonologisk medvetenhet kan mätas och förklaras på olika sätt men är av betydelse 
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för att förutsäga framgång med läsinlärning för både de som har en normal inlärning 
och för de som har svårigheter (Olofsson 2009, Vellution et al., 2004). Fonologi 
betyder läran om språkljuden och är språkets minsta bärande enheter. Fonologisk 
träning ger goda resultat vilket kan ses redan under förskoleåren (Olofsson 2009). 
Det menar också Jacobson (2006) och visar på att det är av vikt att upptäcka de barn 
som har fonologiska svårigheter redan i förskolan. Kan förebyggande arbete ske 
redan där med språklekar och annan fonologisk träning kan dessa svårigheter 
förebyggas. Höien & Lundberg (2004) pekar också på vikten av tidig fonologisk 
träning och menar att det har stor betydelse för senare läsinlärning.   
 
Frost (2002) visar på det starka sambandet mellan rim och ramsor vilket ger en tidig 
fonemmedvetenhet som ett första steg för den kommande läsinlärningen. De barn 
som har god rim- och ramsförmåga vid tre år har lättare att lära sig läsa. Frost, 
Madsbjerg, Niedersöe, Olofsson, Möller-Sörensen (2005) pekar på hur den goda 
förmågan i treårsåldern påverkar ordförråd, förståelse, meningsbyggnad och 
läsförmågan ända upp i sexton års ålder. Det är dessa färdigheter som påverkar 
läsutvecklingen senare i livet. Den fonologiska medvetenheten är viktigast vid själva 
läsinlärningen i sexårsåldern. De menar att det är en växelverkan mellan alla dessa 
färdigheter som bestämmer en individs läsfärdighet.  
 
Senare forskning har visat på betydelsen av att på förskolenivå lägga till bokstäver i 
leken med språkljud tillsammans med de fonologiska övningarna (Elbro 2004, Höien 
& Lundberg 2004). Det har visat sig ge bättre resultat än att endast arbeta med rim 
och ramsor eller andra fonologiska övningar. Att lära sig förstå att en bokstav/grafem 
har ett ljud/fonem kan tyckas självklart men Adams, Beeler, Foorman & Lundberg 
(1998) pekar på svårigheten att se detta sammanhang. De menar att det vid skolstart 
är ett betydande antal barn som behöver stöd och hjälp för att komma igång med 
läsning och läsförståelse. Det bör ske mera målinriktad fonologisk träning även om 
det länge funnits med av tradition inom förskolan (Adams et al., 1998). Frost (2002) 
menar att det är av vikt att sammanföra förskolans arbete med skolans arbete och på 
så sätt hitta ett gemensamt arbetssätt omkring detta.  
 
Denna stimulans gäller framför allt de barn som ligger i riskzonen och har sämre 
fonologisk medvetenhet (Olofsson 2009). Han menar att den fonologiska 
stimulansen ger bäst resultat på de barn som riskerar att hamna efter i den 
fonologiska utvecklingen. Olofsson (2009) pekar på ett mångfasetterat sätt att träna 
fonologisk medvetenhet på förskolenivå. Fonologisk träning bör ske utifrån 
språklekar av olika slag. Det sker hela tiden en progression från att först börja med 
rim och ramsor för att sedan övergå till stavelser och ord. Utifrån detta gäller att 
barnet hittar fonemet som en enhet vilket kan vara mödosamt och svårt. Vidare 
tränas enskilda ljud i ord på olika sätt. Därefter övergår övningarna till att dela ord i 
ljuddelar och att sätta ihop ljud till ord. Denna träning är ett komplement till alfabetet 
som måste läras in och fonologisk medvetenhet är en nödvändighet för att lära sig att 
läsa (Olofsson 2009). Det är sedan viktigt att vara uppmärksam på barns läsinlärning 
i första klass genom screening och andra skanning metoder (Söderberg Juhlander 
2009). 
 
Elbro (2004) menar att de barn som tidigt väljer att intressera sig för böcker ofta har 
lättare för att lära sig läsa. Däremot bör det vara ett naturligt intresse då det inte går 
att automatiskt sätta en bok i handen på ett barn och tro att intresse väcks (Elbro 
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2004). Det är positivt för läsutvecklingen att läsa högt för barnen. På så sätt 
upparbetas barnets språkliga begrepp och de får förståelse för sammanhang. Vidare 
får de en vana av att se det skrivna språket (Frost 2002, Lundberg 2006). Dessutom 
finns ofta en interaktion i form av samtal mellan den vuxne och barnet vilket ger 
positiva emotionella upplevelser som främjar barnets utveckling i stort (Frost 2002).  
 
Lundberg (2006) pekar på att det finns samband med fonologisk medvetenhet och 
läsning. Han menar att det är betydelsefullt för barns läsutveckling att få tidig vana 
av att tala om texter och få komma i kontakt med böcker. På det sätt som barn 
använder språket både muntligt och skriftligt senare i skolan speglar betydelsen från 
tidigare erfarenheter. Lundberg (2002) menar att det finns två delar av den språkliga 
utvecklingen som är avgörande vid framgångsrik läsning.  Den ena är den 
fonologiska utvecklingen med fokus på ordavkodning och den andra är att bygga upp 
ett ordförråd, bli medveten om språkets grammatiska regler och få läsförståelse. 
Detta börjar i tidig ålder då barnet lär sig skilja på språkljud enligt mönster som är 
typiska i barnets eget modersmål.  

2.2.5  Läsförståelse 
Ett första steg i barns utveckling av läsförståelse är att läsa högt för dem (Lundberg 
2002). I de skrivna texterna är orden mer varierade och ger därmed större ordförråd 
än i talat språk. Skrivspråk och talspråk skiljer sig åt grammatiskt och i ordförråd. 
Läsförståelse är läsningens syfte och slutprodukt och handlar om att tillgodogöra sig 
ett textinnehåll. Har barnet svårigheter med läsförståelse märks detta genom att de 
har ett likgiltigt förhållningssätt till innehållet i texten. Barnet läser texten utan 
inlevelse och utan att tänka efter vad texten vill säga. Barnet läser inte mellan 
raderna (Tornéus 2000). För att kunna tillgodogöra sig texten fullt ut bör kännedom 
om meningars uppbyggnad och underförstådda betydelser finnas med. Även 
kännedom om texttyper är viktigt (Tornéus 2000).  
 
Det finns olika faktorer som påverkar läsförståelsen och för de flesta är det problem 
med avkodningen som utgör den största svårigheten (Elbro 2004). Kan inte barnet 
identifiera de enskilda orden blir texten oförståelig. För att få en god läsförståelse 
krävs det en rad förmågor och kunskaper enligt Taube (2007) och hon menar att 
barns metakognitiva förmåga och textens struktur är viktiga perspektiv för att förstå 
hela sammanhanget. Vid sidan av avkodning är ordförrådet enligt Elbro (2004) den 
viktigaste enskilda faktorn till god läsförståelse. En förutsättning för god läsning är 
bra ordförråd och för att få ett stort och bra ordförråd krävs det läsning. Barn är dock 
inte behjälpta av att läsa många böcker utan hellre färre men med en påföljande 
diskussion (Adams 1990, Lundberg & Herrlin 2008, Westlund 2009). En metod som 
hjälper barn att öka ordförrådet är att avbryta läsningen och tala om texten och orden 
i texten. Om det sker en tankeväckande diskussion innan texten läses blir 
förutsättningarna bättre för att få bra förståelse av vad texten kommer att handla om 
enligt (Höien & Lundberg 2004). Att skapa inferenser, det vill säga att läsa mellan 
raderna är en faktor som påverkar läsförståelsen. Att läsa mellan raderna betyder att 
författaren kan mena något annat än det som uttrycks i texten. Om läsaren inte förstår 
det kan hela texten missuppfattas. Detta är en mycket svår del inom läsförståelsen. 
Barn med förståelsesvårigheter har svårt att se vissa logiska samband i texter. De 
barn som läser med god förståelse har hittat strategin att gå tillbaka i texten för att 
finna nödvändiga upplysningar. Att återberätta och sammanfatta texten är en bra 
träning. Pedagogen har en viktig roll där kontinuerlig högläsning är en god och 
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nödvändig grund för läsförståelse. En avgörande fråga är alltså hur vi skapar bra 
lässituationer som innebär att det känns rimligt att anstränga sig (Lundberg & Herrlin 
2008).  
 
Enligt PISA (2000) identifieras läsförståelse genom fem nivåer. Den första är att 
förstå texten och den andra är att kunna söka information och då krävs det att läsaren 
kan skumläsa och välja ut information. På den tredje nivån ska läsaren kunna göra en 
tolkning av texten och dra egna slutsatser och den fjärde är att kunna reflektera över 
textens innehåll. Den femte nivån är att reflektera över textens form där läsaren ser 
objektivt på texten. 

2.2.6  Olika svårigheter med läsförståelse  
Problem med läsförståelsen orsakas av avkodningssvårigheter. Det kan bland annat 
bero på att avkodningen är så arbetsam för barnet att den inte kan ta till sig 
förståelsen. Elbro (2004) visar på att det kan vara en torftig uppväxtmiljö utan 
språklig stimulans och det kan finnas få inre föreställningsbilder. Barn kan sakna 
motivation och kan ha psykologiska bubblor vilket betyder att det finns stora 
psykiska svårigheter som tar energi (Svensson 2009). Det kan finnas en ovana av att 
läsa litteratur och barnet kan ha dåliga strategier vid läsning.  Om barn har någon typ 
av diagnos eller ett begåvningshandikapp kan det försvåra läsförståelsen. 
Flerspråkiga barn kan ha svårigheter med läsförståelse. Där kan det ibland finnas ett 
gott ”ytspråk” men dåligt ordförråd och svårighet att läsa mellan raderna gör att 
läsförståelsen blir komplicerad. Allt detta som nämnts påverkar situationen och det 
kan bli en dålig ”läsförståelsespiral”. Andra svårigheter är hur arbetsminne, 
uppmärksamhet och koncentration är hos barnet och hur läsningen sett ut tidigare 
(Svensson 2009).  

2.2.7  Träning av läsförståelse och pedagogens betydelse 
Att veta hur läsförståelse ska tränas och kompenseras bör vara en naturlig del av 
pedagogens vardag. Högläsning är viktigt från de tidiga åren och undervisning i 
läsförståelse (Elbro 2008, Taube 2007, Westlund 2009). Frågor behöver ställas som 
visar på barnets möjligheter till slutledning och förståelse. Stimulering av barnets 
läsförståelse sker genom högläsning, förklaringar och att måla ut språkliga bilder. 
Högläsning ger en känsla av hur språket är uppbyggt, de skapar inre bilder, ger lust, 
intresse och förståelse vilket är en god grund till läsförståelse. Pedagogen måste 
kompensera barns torftiga läsförståelse genom bilder, sagor och resonemang om 
vardagliga händelser och göra små prov för att kolla upp var barnets befinner sig. 
Avpassade läroböcker och alternativa undervisningssätt kan vara till hjälp för barnet 
och att träna på att skaffa sig inre scheman. Pedagogen bör tala omkring texten som 
exempelvis ”Om det vore du…” och lära barnet att sammanfatta och återberätta. 
Barnet bör träna på att före, under och efter arbeta med att analyser texten och ställa 
frågor omkring den (Elbro 2004). Vidare kan barnet få ett textsammanhang där en 
mening är felaktig eller en mening som väcker barnets nyfikenhet (Höien & 
Lundberg 2004). Barn bör läsa olika slags litteratur utifrån deras eget intressesvär 
och biblioteken kan utnyttjas bättre. För att nå en fulländad läsning räcker det inte 
alltid med den vanliga undervisningen. Taube (2007) menar att lässvaga också 
behöver uppmuntrande stöd så att deras självbild inte skadas. Pedagogen bör alltid 
vara uppmärksam på barnets självkänsla och motivation och arbeta med detta. Det 
innebär enligt Taube (2007) att pedagogen ska se till personens attityder, bilden av 
att se sig som en ”lärande individ” Taube (2007), s 91 och att kunna lära sig att nå de 
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mål som man bestämt sig för. Den lässvage måste finnas i ett sammanhang av att 
vilja lära sig och de bör känna att de har kontroll över sin situation. Svensson (2009) 
visar på vikten av dessa frågor om självbild, trygg anknytning vid läs- och 
skrivsvårigheter. Pedagogen har en viktig roll att inge trygghet för barnet då självbild 
och läsförståelse hör ihop (Taube 2007).  

2.2.8  Språklig och kulturell bakgrund 
I dagens samhälle växer andelen av befolkningen som har ett annat modersmål än 
svenska. Från många gruppers ursprungsland har inte läsning och skrift varit 
åtkomlig kunskap i människornas liv. Det har påtagliga effekter av både hälsa och 
livslängd hur de sociala villkoren är i samhället. Människor med låg utbildning är 
enligt Lundberg & Reichenberg (2008) oftare arbetslösa och har ekonomiska 
svårigheter, högre kriminalitet och fler sjukdomar än de människor som har hög 
utbildning vilket i förlängningen ger utanförskap. En orsak till utanförskapet är att 
människor med invandrarbakgrund läser sämre (Lundberg & Reichenberg 2008). Det 
är svårt att få samhällsinformation och bevaka sina skyldigheter och rättigheter. Flera 
internationella undersökningar som till exempel PIRLS (2006) och PISA (2000) har 
visat att de personer som har invandrarbakgrund är starkt överrepresenterade i 
grupper av svaga läsare. Personer med annat modersmål kan ofta lära sig att avkoda 
det skrivna ordet på svenska men det är svårare att få ordförståelse. Även 
meningsbyggnaden och att förstå det underförstådda i textens budskap är 
komplicerat. Det tar enligt Lundberg & Reichenberg (2008) flera år att uppnå sådan 
förtrogenhet med svenska språket så att läsförståelsen blir i nivå med en person född 
i Sverige. 
 
Det centrala i studien PIRLS (2006) är att svensk skola stödjer barns utveckling av 
läsförmågan men däremot inte deras vidare utveckling av mer avancerade förmågor 
som att läsa skönlitteratur och faktatexter i olika ämnen. Skolan har till uppgift att 
bära ansvaret för läs- och skrivinlärningen oavsett ålder och skolår.  
 
I PIRLS (2006) framkommer att det finns avgörande skillnader mellan dem som har 
stora respektive små erfarenheter av läsning både i skolan och på fritiden när de är 
tio år. De som är duktiga och intresserade läsare har haft större erfarenhet av läsning 
tidigt. I den djupare analysen av svenska tioåringars läsförmåga skiljer sig två saker 
åt mellan de starka och mindre starka läsarna. Det första som skiljer de starka från de 
mindre starka läsarna är att de klarar att använda alla typer av läsfärdigheter i fler 
sammanhang och i olika typer av uppgifter och texter. Den andra skillnaden är att de 
starka läsarna klarar olika varianter av läsfärdigheter som exempelvis att dra 
slutsatser, tolka huvudbudskapet och ge klar uttryckt information. Det har ingen 
avgörande betydelse att läsinlärningen i Sverige startar något senare internationellt 
sett då barnen ändå kommer ifatt jämnåriga kamrater i läsning efter några år (PIRLS 
2006). 

2.3  Sammanhang och utveckling 
Vi har valt att titta på ytterligare teorier som vi ser som viktiga. Vi vill här visa på 
känslan av sammanhang och den proximala utvecklingszonen. 

Känsla av sammanhang 
Aaron Antonovsky (1923-1994) professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion 
Universitetet i Israel och införde genom sin forskning begreppet KASAM. 
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Antonovskys KASAM-begrepp betyder ”Känsla Av SAMmanhang”. Hans teori 
innehåller tre viktiga faktorer. De är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 
Han förklarar dessa begrepp på följande sätt. Begriplighet är att kunna handskas med 
det inre och yttre som möter en person på ett sådant sätt att det får struktur och 
ordning istället för som Antonovsky (1991) beskriver det att möta tillvaron som 
osammanhängande och rörigt. Hanterbarhet är i vilken mån en person upplever att 
det finns hjälp att få för allt det som möter en människa i livet. Med meningsfullhet 
menas att vara med i sitt sammanhang så att det finns delaktighet och på så sätt 
motivation. Allt detta står i förbindelse med varandra och ska ses som en helhet. Han 
visar på att en individ aldrig är antingen helt frisk eller helt sjuk utan rör sig hela 
tiden mellan att vara frisk och sjuk. Det är graden KASAM – känsla av sammanhang 
som ligger till grund för var vi befinner oss mellan dessa poler. Hans svar är att 
motståndskraften beror på vår känsla av sammanhang och i den utsträckning i vilken 
vi upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar. Antonovsky (1991) 
diskuterar hur denna känsla byggs upp hos barn och vuxna och på vilket sätt den 
inverkar på vår hälsa. Han införde ett begrepp ”salutogenes” vilket betyder hälsans 
ursprung. Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och 
vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom. Antonovsky (1991) menar att 
känslan av sammanhang har stor betydelse i detta sammanhang.  

Proximala utvecklingszonen 
Lev Vygotskij (1896-1934) var en pedagogisk teoretiker och filosof av judisk 
härkomst. Strandberg (2006) beskriver hans teori som enkel i den bemärkelsen att 
han studerade vad som skedde mellan människor och han menar i sin teori att barns 
utveckling sker i samspel med omgivningen. Den tanke och kognitiva utveckling 
som sker inom en människa föregås av yttre aktiviteter och att utveckling sker 
genom inlärning. ”Aktivitet är lärandets grund” (Strandberg 2006 s. 13).  

Studierna innefattade vad barn kan lära på egen hand och vad som kräver hjälp 
utifrån. Ett känt begrepp som till följd av hans forskning är "den proximala 
utvecklingszonen". Utifrån vilken hjälp barn får kan de antingen befinna sig i sin 
faktiska utvecklingsnivå eller i den nivå där de blir stimulerade av föräldrar som 
Vygotskij framhåller som viktiga eller pedagog och på så sätt gör framsteg. Proximal 
kan översättas till närmsta. Vad han menade var att ett barn med hjälp av en vuxen 
eller ett mer erfaret barn kunde utföra saker som barnet annars inte skulle klara av. 
När barnet senare själv utförde det som han eller hon gjort tillsammans med någon 
annan visade det sig att barnet själv kunde utföra det som tidigare gjorts i samverkan 
med andra. Vygotskij menade att ett barn lär sig i samspel med omgivningen, i det 
sociala sammanhanget och i den kultur barnet växer upp. Hans infallsvinkel är 
sociokulturell då han ser omgivningen som avgörande för individens utveckling och 
prestation. Med utveckling avser han tankeförmåga, språk, mental och personlig 
utveckling. Utveckling sker enligt Vygotskij genom relationer och att kulturell 
förståelse skapas. Den kulturella förståelsen och den kognitiva utvecklingen kallar 
Vygotskij internalisering. För att ett barn ska internalisera begrepp och kunskaper 
krävs att det undervisas och har goda relationer med äldre förebilder. Intelligensen 
påverkas av det sociala samspelet och inte bara av biologiska förutsättningar. 
Vygotskij poängterar barns delaktighet. Att vara delaktig och aktiv tillsammans med 
andra är en förutsättning för lärande. Barnet ”lånar” kompetens i form av kunskap 
och förtröstan från sin läromästare och upplever att det kan utan att kunna i egentlig 
bemärkelse. Vygotskij utvecklar lärandets progression (Strandberg 2006). 



20 

3 PROBLEM 
Skolutveckling är komplext och många faktorer påverkar varandra. Det kan vara 
svårt att implementera i pedagogernas vardag och består enligt Fink & Stoll (1998) 
av oförutsägbara faktorer. Vi undersöker främst i vad mån projektet är förankrat i 
den forskning som finns omkring skolutveckling och läsförståelse och hur projektet 
har kommit pedagogerna till del. Vårt intresse är riktat mot projektets form som är de 
ramar som projektet har och dess innehåll vilket är hur projektdeltagarna tänker sig 
att stimulera arbetet med ökad läsförståelse genom projektet. 
  
Syftet är: 
 

• att undersöka projektets forskningsförankring i form och innehåll 
 

• att undersöka hur pedagogerna har uppfattat projektet i form och innehåll 
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4 METOD 
Här följer en redogörelse av vår metod för att undersöka fallstudien. För att få svar 
på vårt syfte valde vi att göra en kvalitativ studie.  

4.1  Undersökningsmetod 
Vi har använt oss av fallstudie som metod vilket är att föredra när man ska undersöka 
aktuella skeenden. En fallstudie är en undersökning av en specifik företeelse som 
exempelvis en händelse, ett skeende eller en person.  Inom ramen för fallstudien kan 
forskaren få information genom exempelvis intervjuer, observationer eller 
dokumentstudier (Merriam 1994). I vårt fall har vi genomfört en kvalitativ 
fallundersökning då vårt empiriska material utgörs av kvalitativa intervjuer. Enligt 
Kvale (1997) byggs kunskap upp i en kvalitativ forskningsintervju. Det blir ett 
samspel och utbyte av synpunkter när ett gemensamt intresse samtalas om. 
 
I samråd med Linnéuniversitetet som är ansvarig för utvärderingen av berörd 
kommuns projekt beslutade vi att vår forskningsmetod skall vara kvalitativ.  
Metoden för vårt arbete är intervjuer med pedagoger som är anslutna till projektet 
samt den personal som har varit drivande av projektets grundande. Utifrån 
uppsatsens syfte – att undersöka projektets forskningsförankring i form och innehåll 
och att undersöka hur pedagogerna har uppfattat projektet i form och innehåll valde 
vi att använda oss av enskilda intervjuer i vår undersökning.  
 
Bryman (2002) påtalar skillnaden mellan olika förhållningssätt eller strategier för att 
genomföra en intervju. Vi har valt att använda termen semistrukturerad intervju och 
det är en intervjuguide med ett antal vida frågor som är utformade och presenteras 
för informanterna. Se bilaga 1. Intervjuerna tillåts ta olika vändningar beroende på 
informanternas svar och frågorna har inte på förhand ett givet svar. Då 
respondenterna har haft olika professioner, arbetar på olika nivåer i organisationen 
och därmed haft olika infallsvinklar och arbetssätt mot projektet har vi vid våra 
intervjuer haft vissa huvudfrågor. Vi har sedan anpassat frågorna mot berörd 
respondent för att kunna ringa in den personens delaktighet och svar. Intervjumallen 
har anpassats till varje intervjupersons kategori för att respondenterna har olika 
yrkesroller. I kvalitativ forskning är det forskaren själv som är det viktigaste 
redskapet och det som forskaren väljer att fokusera på är till stor del beroende av 
hans eller hennes intresse.  

4.2  Undersökningsgrupp 
Då vi inte kände till den kommun som undersökningen ägde rum i varken 
geografiskt eller verksamhetsmässig kontaktade vi utvecklingsledarna för att få 
förslag på intervjupersoner och arbetsplatser. Utvecklingsledaren har som uppgift att 
driva utvecklingsfrågor inom barn- och utbildningsförvaltningen. De gav oss förslag 
på samtliga intervjupersoner varav några arbetade som språkpedagoger och 
språkombud. Språkpedagoger är ambulerande förskollärare som enbart arbetar med 
språket främst med de flerspråkiga barnen på förskolorna. Språkombud är 
förskollärare på avdelning som har ett speciellt ansvar för att utveckla språket bland 
barnen. Sammanfattningsvis har vi intervjuat två utvecklingsledare, två 
bibliotekspersonaler, två språkpedagoger och fyra verksamma pedagoger, varav en 
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var språkombud. Dessa olika yrkeskategorier har vi valt att intervjua i vår 
undersökning för att få så bred och klar bild av projektet som möjligt var.  

4.3  Genomförande 
Intervjuer har genomförts på plats hos respondenterna i deras vardagliga arbetsmiljö 
för att få en så avslappnad miljö som möjligt. Varje intervju har tagit cirka en timma. 
Vi ställde följdfrågor där det fanns något intressant spår att fördjupa oss i (Bryman 
2002). Det var viktigt med möjligheten att omformulera våra frågor så våra 
respondenter förstod frågorna och de begrepp som användes. Denna möjlighet och 
den övriga flexibiliteten i de semistrukturerade intervjuerna är anledningen till att vi 
valt denna intervjumetod med utgångspunkt i ett hermeneutiskt förhållningssätt där 
tolkningen är central. Dessa kvalitativa intervjuer har tolkats utifrån de 
forskningsteorier som vi utgår från i vår bakgrund. 
 
Under intervjuerna har vi båda deltagit med att ställa frågor och lyssnat. Vi har 
tillsammans analyserat vårt insamlade material enligt analysmetoden 
meningskoncentrering, lyssnat via dator och skrivit. Resultatet redovisas utifrån de 
olika professionerna därför att vi annars såg det som svårt att få en rättvis bild av 
resultatet. Vid vår resultatredovisning har vi valt att ha förhållandevis många citat 
eftersom det då blir läsvänligt och citaten ibland talar för sig själv. Vid 
nedtecknandet av intervjuerna ändrades tal till skriftspråk vilket är en fördel när 
resultatet ska läsas (Bryman 2002). Vi har valt att använda mycket av 
respondenternas egna ord vid resultatredovisningen för att få så tydligt resultat som 
möjligt. Allt detta har behandlats konfidentiellt. Vi upplevde inte att någon 
respondent var besvärad av att ha diktafon och bandspelare som bandade vilket 
annars kan vara en risk vid intervjuer. För att stärka vår trovärdighet och 
tillförlitlighet har vi sökt att beskriva vårt tillvägagångssätt. Frågeställningarna och 
frågeområdena har varit likartade vid intervjuerna. Efter att våra intervjuer var klara 
har en respondent kompletterat sina svar vilket vi har fört in i vårt resultat. 

4.4  Kompletterande intervjuer 
Efter att vi intervjuat utvecklingsledare, bibliotekspersonal, språkpedagoger och 
verksamma pedagoger ansåg vi det viktigt att även intervjua rektorerna för att få en 
djupare förståelse vid analysen av projektet. Vi intervjuade fem rektorer och vi ville 
ta del av rektorernas syn på projektets förankring och implementering. Av praktiska 
och tidsmässiga skäl bestämde vi oss för att kontakta dem via telefon. Rektorerna 
blev uppringda och fick möjlighet att själva välja om de ville delta. Samtliga rektorer 
valde att svara. Vi ställde ett antal frågor utifrån vår intervjuguide där vi antecknade 
deras svar. Vi anpassade följdfrågorna mot rektorernas profession. Vid en situation 
av kanske pressat schema för rektorerna upplevde vi ändå att vi fick ett trevligt och 
intresserat bemötande i intervjusituationen.  
 
Bryman (2002) redogör för fördelar och nackdelar gällande telefonintervjuer. En 
intervju per telefon är fördelaktig av tidsmässiga skäl och ekonomiska skäl 
exempelvis på grund av resekostnader. I denna undersökning valdes metoden 
telefonintervju av de båda anledningarna. Vi ansåg att det skulle bli tidskrävande och 
dyrt att göra extra resor till den berörda kommunen. Nackdelen med detta 
tillvägagångssätt är att den personliga kontakten uteblir och därmed kan en osäkerhet 
kännas när respondenten inte ser gester och ansiktsuttryck. En fördel är att 
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respondenten inte blir lika påverkad av andra faktorer som till exempel kön och 
personliga egenskaper (Bryman 2002). 

4.5  Databearbetning 
Vår fallstudie analyserades i huvudsak med hjälp av metoden meningskoncentrering. 
Enligt Kvale (1997) koncentreras långa meningar som intervjupersonen uttalar till 
kortare formuleringar men där innebörden av det som sägs finns kvar. Det betyder att 
meningskoncentrering är att reducera utsagorna till det väsentliga kring studiens 
frågeställningar. Karlsudd (1999) och Kvale (1997) beskriver analysmetoden 
meningskoncentrering genom att dela in den i olika steg och meningskoncentrering 
görs på följande sätt. Den som genomför undersökningen lyssnar igenom alla 
intervjuer för att skapa ett helhetsintryck och därefter söks efter underkategorier 
utifrån centrala begrepp i intervjufrågorna. Intervjuerna tolkas utifrån vår 
bakgrundteori. I vår undersökning var vårt syfte och vår frågeställning att undersöka 
projektets forskningsförankring i form och innehåll och att undersöka hur 
pedagogerna har uppfattat projektet i form och innehåll kärnan av analysmetoden 
och därmed det som är viktigt vid intervjupersonernas svar (Kvale 1997). Därefter 
görs en meningstolkning som är en form av analys där forskaren tolkar det som sägs 
på ett djupare plan hämtad från den hermeneutiska filosofin (Kvale 1997). Ett 
hermeneutiskt tolkningssätt har enligt Kvale (1997) dubbel relevans vid kvalitativa 
studier som bygger på intervjuer med informanter eftersom det först belyser dialogen 
i intervjutexterna och sedan klarlägger processen då intervjuerna skall tolkas. Det 
kan uppfattas som ännu en dialog med texten (Kvale 1997).  Den nackdel som 
metoden kan innebära är att analysen av respondenternas svar blir påverkade av vad 
forskaren anser vara väsentligt eller oväsentligt. Då finns det en risk att 
resultatbedömningen blir vinklad mot vad forskaren anser vara relevant att redovisa 
(Kvale 1997). Som redskap använde vi en diktafon och en bandspelare som vi sedan 
förde över till ljudfiler på datorn där vi sedan transkriberade intervjuerna enligt 
tidigare nämnd metod.  

4.6 Tillförlitlighet och trovärdighet 
Vid kvalitativa intervjuer är det viktigt att beskriva tillvägagångssätt och att 
resultaten knyter an till problemformuleringen för att äktheten ska säkras (Bryman 
2002). Det var också viktigt att använda oss av liknande frågor i vår intervjuguide 
även om respondenterna har olika professioner. Vi är intresserade av att försöka 
förstå pedagogernas tankar, kunskaper och erfarenheter. Vårt intresse är inte att mäta 
eller pröva pedagogernas kunskaper utan hur pedagogerna tagit sig an projektets mål 
och syfte. Vid redogörelse för olika teorier är det viktigt att tänka på att forskaren 
själv kan påverkas av litteratur och forskning som läses och analyseras. Vidare är det 
av vikt att veta att kroppsspråket och känslor kan påverka vid intervjutillfället 
(Bryman 2002). 

4.7  Etik 
En första kontakt med respondenterna togs via telefon där vi presenterade oss och 
informerade om vad vi studerar och varför vi gör denna undersökning. Vi har även 
informerat dem om hur vi kommer att hantera deras svar och hur vi ska gå till väga 
för att skydda deras identiteter. Det innebär att allt intervjumaterial behandlas 
konfidentiellt och identiteten skyddas. Då undersökningen initierats av den berörda 
kommunen och då vi som studenter på Linnéuniversitetet fick denna förfrågan inför 
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vårt examensarbete har vi sett det som en fördel att redovisa i yrkeskategorier. Detta 
för att berörd kommun ska få ett så tydligt resultat som möjligt. Vi har därför från 
berörda respondenter fått medgivande till att redovisa våra resultat på det sätt som 
gjorts i arbetet. Deltagarna i undersökningen har själva fått bestämma om de vill vara 
med i undersökningen eller om de vill tacka nej till deltagande. Möjlighet fanns för 
respondenterna att avböja inspelning på diktafon och bandspelare vilket ingen av 
respondenterna gjorde. Vi har även lovat att de som är intresserade av vår 
utvärdering ska kunna ta del av den efteråt (Moqvist Lindberg 2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 

5 RESULTAT 
 
Utifrån vår problemformulering och vårt syfte som är att undersöka projektets 
forskningsförankring i form och innehåll och att undersöka hur pedagogerna har 
uppfattat projektet i form och innehåll redovisar vi vårt resultat. För att få en så 
tydlig bild som möjligt av våra resultat har vi valt att dela upp våra olika 
frågeställningar mot respektive målgrupp som vi har intervjuat. Vi menar att det ger 
en tydligare resultatredovisning av intervjuerna och respondenterna. 
 
Därför kommer resultatet att redovisas enligt följande ordning. Bibliotekspersonalen 
redovisas tillsammans och därefter redovisas intervjuerna med utvecklingsledarna.  
Slutligen redovisar vi intervjuerna med de verksamma pedagogerna.  

5.1  Projektbeskrivningens forskningsförankring  
Nedan följer redovisning på respondenternas svar gällande att undersöka projektets 
forskningsförankring i form och innehåll. 

5.1.1 Bibliotekspersonalen 
Vid frågan om forskningsförankring i skolutveckling och läsförståelse så menar 
respondenterna att de inte har tänkt i vetenskapliga termer utan ser ett större värde i 
att projektet blir utvärderat. De tycker ändå att det är bra att: 
 

”ni på skolsidan tittar på det ur pedagogisk synvinkel för det är ju mycket 
läsförståelse och så som inte vi kan ändå” ”teorin är någon slags struktur som 
man har i huvudet och så”  

 
En synpunkt om vilken forskningsförankring som skulle kunna ligga bakom är som 
respondenterna uttrycker det: 
 

”det ska vara lustfullt och genom rim och ramsor blir det lustfyllt” ”att man lär 
sig språket och språkförståelse för både svenska barn och invandrarbarn”.  

 
Respondenterna har i tidigare utvärderingar sett att det saknas kunskap om fonologi.  
De upplever att de saknar utbildning omkring detta och hur det stimuleras. 
Respondenterna ser att det kan vara något som en barnbibliotekarie i framtiden ska 
ha kunskap om för att ”brygga över” och möta behoven med rätt kunskaper. 
 
Vidare upplever bibliotekspersonalen att teorikunskap skulle vara bra att ha för att 
kunna möta behovet av att arbeta mot förskola och skolas läsförståelse. 

5.1.2  Utvecklingsledare 
Respondenterna upplever inte att det finns någon forskningsförankring när vi frågar 
om skolutveckling och läsförståelse. De besvarar frågan om forskningsförankring på 
följande sätt: 
 

”Nej”  ”det tror jag inte är uttalat. Det har jag inte hört ett ord om. Det är vår 
akilleshäl. Tycker jag att vi är väldigt dåligt knutna till olika teorier. Är inte 
riktigt framme än”. 
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Respondenterna tycker emellertid att det påverkar att de fick Lpfö-98 som styr upp 
och att de för att antal år sedan anställde språkpedagoger som i första hand vänder 
sig till barn med annat modersmål. Trots språkpedagogernas insatser har de kommit 
fram till att det är ett glapp mellan förskolan och skolan. De upplever att det är av 
vikt att starta tidigt i förskolan med språkträning så att det kan minska nivån mellan 
skola och förskola så att tidig läsinlärning kan ske. Första året i projektet gäller det 
förskolebarnen och då ska främst barn med funktionshinder och barn med ett annat 
hemspråk beaktas. Tanken med att de började från förskolan är att de måste börja när 
barnen är små. Ibland när utvecklingsledarna träffar personalen i förskolan upplever 
de att det som står i läroplanen och det pedagogerna gör inte hänger ihop. De menar 
att det märks genom att de ser att: 
 

”det är för mycket av att så här har vi alltid gjort”.  
 
Respondenterna upplever att personalen lägger sig på en ”lägstanivå” och personalen 
menar att: 
 

”vi jobbar med språket hela tiden”.  
 
Tanken var att om man började med förskolebarnen skulle personalen i förskolan 
börja tänka till. Vid frågan om vilka rapporter som åberopas i projektplanen hänvisar 
respondenterna till de nationella utvärderingarna och den fonologiska kompetensen 
som visar sig där. Vidare pekar de på: 
 

”Diagnoser i åk 2, fonolek, screening och stanine” 
 
Respondenterna ser att barnen genom projektet kan upptäcka språket. Det märks 
genom nedanstående citat: 
 

”Vi har lagt grunden till att knäcka läskoden så tidigt som möjligt för att det ger 
ju en bättre styrfart i detta att läsa själv” 

 
Föreläsaren valdes på grund av att bibliotekspersonalen hade hört honom och de 
menade att:  
 

”han kan entusiasmera”  
 
och att han arbetar med rim och ramsor. 
 
Kompletterande svar 
Nedan följer ett kompletterande svar från respondenterna gällande 
forskningsförankring.  
 
Respondenterna ger ett viktigt förtydligande vad det gäller forskning. I deras arbete 
är forskning viktigt. I deras ”egna” rapporter och redovisningar arbetar de däremot 
inte med hänvisning till forskningsresultat. De upplever att forskning behövs och de 
skulle behöva diskutera resultat mer fördjupat än de gör i dag. Respondenterna 
menar att de behöver fylla på med nya forskningsrön. 
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5.1.3  Pedagoger 
Samtliga respondenter uttrycker att de saknar kännedom om någon 
forskningsförankring gällande projektet. Vi gör en sammanfattning av pedagogernas 
svar. 
 
Några av respondenterna kan inte uttala sig om projektets forskningsförankring på 
grund av att de inte har någon kännedom eller information om projektet. Följande 
svar ges av övriga respondenter vid frågan om projektets forskningsförankring.  
 
En av respondenterna svarar på frågan om det finns någon forskningsförankring 
gällande projektet på följande sätt: 
 

”jag vet faktiskt inte” ”vi jobbar ju inte så mycket med…jag jobbar ju väldigt 
spontant med vad som händer just nu” 

 
Pedagogen anser ändå att projektets innehåll är bra.  Om barnen får med sig grunden 
i rim och ramsor underlättar det för specialpedagogens arbete. Barnen ska testas uppe 
i skolåldern och hon ser vikten av att hennes förskolebarn för rätt träning genom 
följande kommentar: 
 

”tänk om våra barn här inte når några resultat”. 
 
Som helhet tror respondenten på projektet. 
 
Någon respondent uttrycker sig på följande sätt angående projektets 
forskningsförankring: 
 

”har inte hört någonting om det” ”nej” ” vet faktiskt inte. Känns inte som det”. 
 
Respondenten menar att det är viktigt med forskningsförankring om det ska tas emot 
på rätt sätt på förskoleavdelningarna. Däremot tror hon att föreläsaren var 
forskningsförankrad. Respondenten anser att resultaten för läsförståelsen kan bli 
goda om barnen upptäcker att det är roligt att leka med språket genom att rimma, 
ramsa, berätta flanosagor och läsa. 
 
En respondent svarar på frågan om vilken forskningsförankring det finns bakom 
projektet på följande sätt: 
 

”ja man har ju alltid haft det men man har ju inte kanske alltid vetat varför” ”nu 
när man var på föreläsningen fick man mera förståelse” ”man fick mera kött på 
benen” ”Det är bra att rimma och ramsa men man har inte alltid vetat varför” 
”man lägger grunden för barnen redan i förskolan” 

 
Någon respondent svarar på följande sätt som belyser hennes synpunkter: 
 

”Det är ju att öka barnens språkförståelse” 

5.2  Pedagogernas uppfattning av projektet 
Nedan följer redovisning på respondenternas svar gällande att undersöka hur 
pedagogerna har uppfattat projektet i form och innehåll. 
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5.2.1 Bibliotekspersonalen 
Respondenterna från biblioteket har förstått att inte alla förskolor har varit med i 
projektet och de anar att det finns olika anledningar till det. Det största hindret för att 
projektet ska nå fram till de verksamma pedagogerna är enligt respondenterna 
kommunikation och ekonomi. Med ekonomi menar de att det är svårt att komma iväg 
på föreläsning eller workshop om inte det ges möjlighet att få en vikarie. I spontana 
samtal har de hört att en del inte har fått ta kompensationstid för att gå på 
föreläsningen. De tror att det kan bero på brist på pengar så att förskolorna inte får 
sätta in vikarier. 
 
Bibliotekspersonalen menar att en annan orsak kan vara att de verksamma 
pedagogerna anser att de redan arbetar med detta som projektet berör och särskilt 
ramsor som den första föreläsningen handlade om. En annan orsak kan vara att de 
tidigare lyssnat på föreläsaren. Bibliotekspersonalen kallade föreläsaren i samråd 
med några av personalen i förskolan. Den inkallade föreläsaren är enligt 
bibliotekspersonalen: 
 

”bra på att arbeta med språket och språklekar och hela den biten”. 
 
För att projektet ska förankras hos pedagogerna menar respondenterna att projektet 
bör gå via förvaltningschef, utvecklingsledarna och rektorskonferens. Rektor har 
egenansvar inom sitt område och kan avgöra om projektet ska anammas eller inte. 
De menar att rektors roll är avgörande om pedagoger kan delta och ska det 
implementeras i verksamheten bör rektor vara positiv. De har upplevt att rektorerna 
är intresserade av projektet. Rektor är ansvarig för att projektet inte har nått fram till 
pedagogerna. De menar att: 
 

”det beror på rektor. Det gör det ju till syvend och sist”. ”Sen gjorde vi ju ett 
utskick till förskolorna så att alla skulle få det i sin hand och för att det inte 
skulle fastna på rektors bord.” 

 
Dessa utskick sändes via internpost och i pappersform. 
 
Respondenterna ser även att utvecklingsledarna är viktiga för förankringen av 
projektet. Vidare anser de att konsekvenserna av projektet är positiva men det finns 
svårigheter också. Svårigheter som de ser är: 
 

”men hela vägen som projektet ska vandra med rektor och så, kan man vara 
tveksam till. Är man självkritisk är det beroende av rektor och rektors stil” ”Det 
hänger på om de får det här stödet”.  

 
De anser dock att upplägget på projektet är bra med föreläsning om rim och ramsor 
och därefter workshops för all personal. Workshops är bra för det blir mindre 
grupper, teman och att det snabbt kommer ut i verksamheten. Biblioteket ska också 
enligt projektplanen ge böcker till förskolorna vilka nu är inköpta men inte utdelade.  

5.2.2 Utvecklingsledare 
Innan ansökan var gjord lyftes projektet på skolkonferensen då grundkonceptet 
presenterades. När besked kommit om att de fått pengarna kom de berörda från 
biblioteket och informerade rektorerna på skolkonferens. Respondenterna har en 
policy som är: 
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”inte utan min rektor” 

 
De menar att rektorerna bör veta vad som är på gång och rektorerna har varit 
positiva. Entusiasm är en viktig faktor för att implementera ett projekt. Den som 
informerar bör ha köpt konceptet. Utvecklingsledarna och bibliotekspersonalen har 
informerat rektorerna på ett entusiastiskt sätt. Det ligger helt i linje med vad den nya 
läroplanen kommer att innehålla men de menar att: 
 

”alla hoppar inte på tåget. I sista vagnen står ganska många som inte vill men 
som inte vågar säga varken bu eller bä. Man måste alltid få någon inne i 
respektive grupp som är positiv till detta och det är rektors uppgift att förankra 
det och att det drivs” ” språkutveckling är ju inget nytt” 

 
Respondenterna vet inte om rektorerna har lyckats implementerat projektet. Det finns 
många rektorer. De viktigaste är frontpersonalen närmast barnen men de anser också 
rektor som jätteviktig. På deltagarlistorna från workshopen kunde utvecklingsledarna 
utläsa vilka rektorer som var entusiastiska för projektet. De rektorer som ansåg att 
det var viktigt sände många personal. Om rektor säger att personalen kan välja så 
undrar de vem som vill gå. Under hösten hade de uppskattningsvis sex workshops 
där lite mindre än hälften av alla pedagoger deltog. Däremot var det flera som kom 
på storföreläsningen. Respondenterna uppskattade det till cirka 70 % av all personal. 
Ett hinder för projektet kan enligt utvecklingsledarna vara om frontpersonalen inte är 
med.  Ett hinder är om de säger: 
 

”det jobbar vi ju med”. ”Ja, men vad har du för mål kortsiktigt och långsiktigt 
och hur följer du upp det?” ”Ja men pratar gör vi ju alltid med barnen”. ”Det 
måste vi komma bort ifrån”. 

 
De ser skillnad på de olika yrkesgrupperna inom förskolan och skulle vilja arbeta 
mot att det endast är förskollärare på tjänsterna. Utbildningen är viktig. 
 
På frågan om hur förutsättningarna varit för personalen inom förskolan att delta i 
projektet menar respondenterna att det är språkombuden som är en del i detta. Först 
inbjöds till en storföreläsning där alla pedagoger kunde delta. Den föreläsningen 
handlade om rim och ramsor. Sedan följde workshop och det var olika hur många 
från förskolorna som deltog. De anser att de har informerat rektorerna vilket märks 
genom följande citat: 
 

”informerat samtliga rektorer under två tillfällen sen är det upp till varje rektor 
att förankra det ute på sin förskola. Hur viktigt det är” 

 
Projektets långsiktighet ser de som en nödvändighet för det går inte att sluta. Det bör 
alltid finnas med och tajmar nu med nya läroplanen. 

5.2.3 Pedagoger 
 
Pedagog 1 
Respondenten hörde talas om projektet när det söktes och hon tycker det är ett 
jättebra projekt och menar att rim och ramsor behövs varje dag. Hon har också hjälpt 
till med att ta ut böcker till projektet. Hon har varit med på föreläsning och 
workshops och även gett annan personal möjlighet att gå på detta då hon gick in och 
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vikarierade. Det är ett frivilligt projekt och en del i kommunen har inte tyckt att det 
är så viktigt men från hennes förskola gick alla. Föreläsaren är mycket inspirerande. 
Diskussion om rim och ramsor har förekommit på föräldramöte. Personal från 
biblioteket har varit med och informerat och sagt:  
 

”Får barn bara rim och ramsor får de lättare för att lära sig läsa i skolan”  
 
Föräldrarna blev förvånade och uttryckte sig på följande sätt: 
 

”Är det så lite som det behövs”  
 
Information är svårt och det når inte fram till alla. Vid samtal om rektors roll menar 
hon att rektor har informerat dem men att det ser olika ut. På ett ställe sa rektor 
följande: 
 
”här varsågoda ni får gå om ni vill” ”då gick inte nån” ”vår egen rektor var noga” 
 
Respondenten tycker det är svårt när det är en stor organisation och det ska gå i 
många led men ser att hon kan bidra till skolutveckling genom att hon samtalar med 
rektor och utvecklingsledare. Hon kan informera andra och lätt låna böcker på 
biblioteket. Respondenten vill gärna utöka arbetet med rim och ramsor. Anledning 
till att vissa pedagoger inte gick på föreläsningen var enligt henne: 
 

”ointresse och dålig information. Namnet på projektet är engelskt och det kan 
vara en begränsning. Alla kan arbeta med projektet. Det är ju så lätt”. 

 
Andra skäl till att projektet inte anammas kan vara att personalen känner sig stressad 
eller inte vågar tänka nytt. Det finns även ekonomiska skäl som påverkar eller att 
tiderna inte passar. Det kan ses genom följande citat: 
 

 ”Och sen har man allt det andra då” ”vi har ju alltid sjungit den sången” . 
                  ”får ju inte vikarie för det är ju så” ”utbildningarna har alltid varit klockan 9-12”  
 
Pedagog 2 
Respondent har inte varit så involverad men hon har varit på föreläsning och 
workshop. Hon upplever att vissa förskolors avdelningar är mer involverade och 
vissa verkar ha fått böcker och andra inte. De skulle få föreläsarens bok men vet inte 
om de fått det än. Den enda information som hon har fått är från biblioteket på en 
bokkväll. Respondenten känner till att första året ska vara mot förskolan och sedan 
övriga år mot skolan. Hon anser att det är för lite personal som är involverade i 
projektet. De som är involverade har arbetat med föreläsaren tidigare och arbetar 
med material som har utgivits av honom som rim- och ramsmaterial. Själv har hon 
inte varit med i projektet på något sätt. Vid frågan om rektor är delaktig svarar hon: 
 

”inte vad jag vet. Nu har det varit lite gungigt här för det har bytts rektor precis 
här”. 

 
Det har getts möjlighet att gå på föreläsningarna. De möjligheterna har varit bra och 
helst ska de gå på arbetstid. Att ta in vikarier har varit tillåtet. Respondenten tycker 
inte att projektet nått fram vilket kan ses genom följande kommentar: 
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”har nått hela vägen ut kanske för då hade nog flera avdelningar varit mer 
involverade” 

 
Respondenten anser att kommunikation i ett projekt är viktigt men pekar på att det 
nog har brustit i det här fallet och ger förslag på hur det kunde ha gjorts bättre. 
Rektorerna kunde besökt varje avdelning och informerat med exempelvis lappar och 
de skulle ha haft en riktad informationskväll om projektet. Att utvecklingsledarna var 
involverade i projektet visste inte respondenten men påpekar vid den upplysningen 
att utvecklingsledarna har övergripande ansvar. Hon menar att: 
 
 ”de har ju lite övergripande över rektorerna”.  
 
På frågan om föräldrars delaktighet i projektet visste respondenten inte huruvida 
föräldrar var delaktiga i projektet. 
 
Respondenten anser att kommunikationen i projektet är mycket viktig. Vid frågan 
om hur personalen ser på projektet svarar hon:  
 

”En del ser det som hinder. Det känns som att personalen är upptagna med stora 
barngrupper”.  

 
Respondenten upplever att en del pedagoger inte ställer sig positiva till projekt och 
de stora barngrupperna kan vara ett hinder. 
 
Pedagog 3 
Respondenten svarar följande på frågan om varför projektet startades och vad det 
innebär: 
 

”Alltså jag kan bara sitta och gissa det. Jag har inte fått så mycket information 
om projektet” ”kan tänka mig att man ska få en bättre inblick i språket genom 
böcker till exempel” ”jag har inte fått någon information. Vet bara att det ska 
börja ett projekt. 

 
Respondenten menar att information kan ha kommit via email men det kommer 
mycket information via datorn. Detta innebär att hon inte har deltagit i föreläsningar 
och workshop och hon arbetar inte med projektet. De har heller inte fått några 
språkpåsar. På förskolan finns ingen som är delaktig på projektet förutom att några 
var med på en föreläsning. När vi frågar hur hon ser på att projektet startade i höstas 
och att hon inte känner till det svarar hon:  
 

”som jag trodde så hade det inte riktigt kommit igång” 
 
Olika projekt kan starta i förskolan för att det finns ett intresse för specifika saker 
och det ges information. Projekt ger möjligheter men det hindrar den övriga 
verksamheten då personal går ifrån barngruppen. Rektor har i detta fall inte gett 
någon information utan bara nämnt om projektet. Respondenten anser att rektor har 
betydelse för att information ska nå ut och de kan påverka men rektorer har mycket 
att göra och de har inte tid att engagera sig. En bidragande orsak till att de inte fått 
information kan vara att biblioteket har varit stängt ett halvår. 
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Pedagog 4 
Respondenten svarar på frågan om vilken information hon fått omkring projektet på 
följande sätt:  
 

”vi fick ett papper om projektet i höstas som rektor delade ut”. 
 

 ”vi har inte fått så mycket sån information precis. Det ska vara under tre år och 
börja i förskolan och följa uppåt sedan. Det var i höstas vi fick den 
informationen. Här var vi inte så många som hoppade på det för de flesta av 
pedagogerna hade hört föreläsaren tidigare”. 

 
Vid frågan om varför projektet startats svarar respondenten: 
 

”att förebygga lite läs och skrivsvårigheter kanske för rim och ramsor är väldigt 
viktigt för språkutvecklingen” 

 
Anledning till att de inte arbetar med projektet kan vara att de redan arbetar mycket 
med rim och ramsor och de hade redan hört föreläsaren. Stor anledning till att de inte 
arbetar med projektet är föreläsaren. Hon säger: 
 

”jag tror mycket att det är han som gjorde att vi inte nappade på projektet”  
 
Respondenten tycker att det borde ha varit fler föreläsare än denna person.  
 
Vid frågan om rektor haft någon betydelse för projektet menar respondenten: 
 

”inte så mycket” 
 
Rektor kan entusiasmera och vissa träffar är obligatoriska vilket inte dessa träffar 
var. Det fanns inte möjlighet att få vikarie för att delta i projektet vilket respondenten 
redogör på följande sätt:  
 

 ”Där var det vikariestopp för detta projekt för pengarna började ta slut i slutet av 
november.” 

 
Tiden i november då föreläsningen erbjöds är arbetsam då de har utvecklingssamtal 
och det ska passa med arbetstider. Projektets viktigaste faktor är att få in läsglädjen i 
böckerna. Angående projektets treåriga upplägg menar respondenten: 
 

”vi förstod att det bara var nu. Det går vidare till skolan sen och vi har mycket 
med rim och ramsor redan.” 

 
Vi frågar hur respondenten allmänt ser på projekt och hon svarar: 
 

”projekt är roligt men mycket krävande samtidigt” 
 
Pedagog 5 
Respondenten menar att projektet initierats för att främja barnens läsutveckling och 
läsförståelse för det har blivit sämre med läsförståelse vilket hon hört från 
biblioteket. Hon är med och väljer ut böcker till bokpåsarna och hon har deltagit på 
föreläsningen. De har använt rim och ramsor redan tidigare. Föräldrarna får hem 
skrivna rim och ramsor för att stimulera ytterligare. Tyngdpunkten på projektet är 
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rim och ramsor. De läser mycket och pratar gärna i mindre grupper. Projektet har 
gjort att de mera medvetet har tagit in rim och ramsor. Hon upplever att det har 
kommit även de andra pedagogerna till del. Hon tycker att det är ett enkelt projekt att 
anamma. Det kan ses genom följande kommentar: 
 

”en del projekt som har kommit kan jag känna är så där, oj hur ska vi hinna med 
detta. Detta har vi kunnat ta direkt.  Det har inte varit så mycket pekpinnar” 

 
När det är frivilligt kan det bli olika resultat på förskolorna. När det kommer nåt nytt 
blir det ibland enligt respondenten: 
 

”ja ha, det här kan ni göra om ni vill” 
 
Respondenten upplever att det kommer mycket erbjudanden hela tiden om 
föreläsningar men det kanske skulle ha varit mera tvingande att gå på just denna 
föreläsning. Föreläsningen som de fick erbjudande om var bara en i högen även om 
biblioteket hade informerat rektorerna. Det blev så att det var några stycken som gick 
för de visste inte innan att det var viktigt. Biblioteket hade informerat ledningen om 
projektet men någonstans brast det i kommunikationen.  
 
Respondenten blev involverad i projektet i februari i år. Det fanns möjlighet för alla 
att gå från förskolan på föreläsningen enligt respondenten. Alla gick inte på 
workshop och det hade kanske varit lite svårare att verkställa. Att sätta in vikarie för 
att gå på workshop hade kanske gått. Kompensationstid kan alla få menar 
respondenten och säger: 
 

”ja får ut tiden får man ju”  
 
Vid frågan om hur rektor ser på projektet svarar respondenten att rektor inte riktigt 
hade uppfattat att alla skulle vara med. Hon sa: 
 

”jaha, nej det visste jag inte riktigt att vi skulle jobba med det”  
 
Respondenten tycker att projektet är lite lösryckt och menar följande: 
 

”känner lite att vi blev inkastade i det. Vi var inte förberedda kan jag känna. Vi 
hade behövt lite mer information före föreläsningen” 

 
Respondenten menar att det gick bra ändå men det hade varit lättare att vara 
förberedd för hon tycker att sådana här projekt är intressanta. Det är på rätt nivå och 
respondenten hoppas att detta projekt ska göra att de får lättare att lära sig läsa och 
läsförståelse. Kärnan i projektet är att barnen får upp ögonen för böcker, läsningen 
och att föräldrarna får upp ögonen för det. Genom projektet kommer pedagogerna att 
göra rim och ramsor mera medvetet.  Projektet kan komma in i vardagen genom att 
de kan rimma när som helst, till exempel när de går från matbordet. Ska de läsa 
böcker blir det mer organiserat. Hinder för detta är stora barngrupper och att få tiden 
att räcka. Möjligheter är att man med mera legitimitet kan ta med barnen och jobba i 
projektet. Att fortsätta projektet kan fungera även efter detta år. 
 
Pedagog 6 
Respondenten som vi intervjuar hade bara hört talat om projektet och har nu tagit 
reda på det inför vårt besök. Hon tror att projektet beror på att det brister lite i den 
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svenska skolan och att det framkommit statistik om basämnen. Det gäller att öka 
läsförståelse och läsförmåga när de kommer upp i skolan. Information från början 
fick hon via arbetsplatsträff eller samrådsmöte någon gång i höstas. Orsaker till att 
hon inte visste så mycket är att informationen ibland går sakta och någonstans 
stannade informationen upp. Pedagogerna själva och språkpedagogerna bör kunna 
föra information framåt. De har emellertid deltagit i workshops. Lite mera än hälften 
har deltagit i workshops med föreläsaren som enligt henne var: 
 

”En äldre man deltog med en gitarr”  
 
Respondenten och hennes kollegor planerar för att arbeta med projektet kommande 
höst. Hon säger följande: 
 

”vi har inte börjat än men vi startar till hösten har vi bestämt” 
 
Hur de ska arbeta då vet de inte men de hoppas få information från språkombudet. 
Informationen kommer till hösten säger de och respondenten tycker det ska bli roligt 
att arbeta med detta. Det bör mogna fram ibland och menar att: 
 

”jag är positiv till nya grejer. Det nappar jag på” ”Vi jobbar mycket med 
språket” 

 
Respondenten tycker rektor är viktig. Hon uttrycker det på följande sätt: 
 

”att hon är positiv” ”hon är intresserad av de mesta nya grejer” 
 
När det kommer projekt är det alltid någon som nappar. Man bör känna för det. 
Personalen är nog positiv till projektet enligt respondenten. Detta projekt kan 
användas lite hur man vill. Det som hindrat projektet kan vara att det varit mycket 
annat med inskolningar till exempel. Ledarens roll i implementering av projekt ser 
respondenten på följande sätt: 
 

”jag kan tycka det är viktigt när vi börjar att de är positiva och lämnar ut mycket 
information och att de låter oss gå på eventuella föreläsningar sedan har de ju 
gjort sitt. Sedan ligger det mycket på oss. De måste vara lyhörda och fråga hur 
det går”. ”Sedan är det vi” 

5.3 Intervju med rektorer 
När vi intervjuat dessa respondenter och fått de intervjusvar som vi har redovisat 
ansåg vi det vara av vikt att intervjua berörda rektorerna på respektive förskola för att 
få deras situation belyst och uppmärksammad. Vi gör en sammanfattning av 
rektorernas svar. 
 
En av rektorerna var nyanställd och kunde i egenskap av rektor inte besvara frågorna. 
Hon hade tidigare arbetat som förskollärare och i den professionen upplevde hon en 
bristande information omkring projektet. 
 
Samtliga rektorer utom den nyanställda rektorn har fått information om projektet på 
en rektorskonferens.  
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Alla rektorer har informerat sina medarbetare men i något fall har endast en liten 
grupp först fått information. Detta har delgetts på arbetsplatsträffar och 
personalmöten. De har även informerat när det kommit kompletterande information. 
 
Rektorerna menar att när personalen har deltagit i projektet under arbetstid har det 
funnits möjlighet till vikarieanskaffning. De upplever att personalen har gått på de 
tider som passat för både personal och arbete. Någon rektor menar att all personal 
har gått på projektets träffar och såg det som viktigt. Det kan ses genom följande 
svar: 
 

”Personalen ska veta att jag deltar för att vara med i diskussionerna och kunna 
koppla till vårt uppdrag i förskolan. Som i detta fallet är språket centralt för oss.” 

Samtliga rektorer tycker att det är ett viktigt projekt även om någon av rektorerna 
trodde att projektet endast var för några få och sade: 

”Intrycket var att det var för några få, vilket jag tyckte var synd” 
 
Någon rektor menar att projektet ska skapa redskap för att utveckla språket och 
därför följs det upp i skolan men det är inget nytt. Rektor menar att: 
  

”För personalen är det inget nytt att arbeta med språket, de har kommit långt. 
Bland annat arbetar de med TRAS” (Tidig Registrering Av Språk). 

 
Flera rektorer tycker projektet är bra då det ger bekräftelse till personalen och att det 
ska komma personalen till del i vardagsarbetet. Det märks genom följande citat: 
 

 ”Personalen ska känna ett behov av att utvecklas och att det gagnar det 
vardagliga arbetet. Där metoder varvas med det praktiska är lätta att ta till sig.” 

 
Någon av rektorerna ser samverkan med biblioteket som en bra förutsättning och 
säger: 
 

”Här finns det samverkansmöjligheter mellan biblioteket och förskolan.”  
”Biblioteket är nu nyrenoverat och ger inspiration till projektet och böcker.” 

 
Någon av rektorerna ser sin roll som rektor som viktig i projektet. Rektor bör driva 
på och följa upp under arbetets gång. 
 
Ingen av rektorerna känner till någon forskningsförankring bakom projektet men 
tycker det finns viktiga faktorer i projektet. Det är att komma i kontakt med böcker 
och att stödja läsinlärning. De menar att: 
 

”Men projektet ska stödja förankringen i lästuvecklingen och få den 
implementerad i vardagen. Det finns säkert någon läsutvecklings teori. Den 
uppgift som förskolan har är att det ska vara roligt att lära. Förskolan ska få barn 
att tycka det är roligt med läsandet och böcker.” 

 
Vidare tycker rektorerna att: 
 

”Böcker är outstanding” ”Böcker har stor betydelse nu mer än någonsin, böcker 
har betydelse...” 
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6 DISKUSSION 
I följande kapitel inleder vi med att resonera kring vald metod. Sedan kopplar vi våra 
resultat mot forskningsteorierna i bakgrunden. Utgångspunkterna i 
skolutvecklingsprojektet är att utveckla de fonologiska kunskaperna samt ge läslust 
för att stimulera läsförståelse.  Projektet har fokuserat på rim och ramsor för att nå 
bättre fonologisk medvetenhet samt att ge bokpåsar till barnen i förskolan för att på 
så sätt öka intresset för böcker. Vidare har pedagogerna haft möjlighet att delta i en 
föreläsning och workshop. 

6.1.1 Metoddiskussion 
Vi har utfört en fallstudie med kvalitativa intervjuer. I en fallstudie ingår inte att göra 
kvantitativ undersökning vilket innebar att detta inte var något alternativ.  
 
De respondenter som vi har intervjuat blev oss tilldelade av utvecklingsledarna. Det 
kunde ha inneburit att det blivit en skevhet i resultatet och det är en faktor att ta i 
beaktande. Av resultatet att döma anser vi inte att respondenterna har försökt att vara 
projektet till lags.  
 
Som arbetsredskap valde vi att använda diktafon och bandspelare. Dessa hjälpmedel 
underlättade för att göra en noggrann analys av det som respondenterna delgav oss. 
Det blev genom detta sätt lättare att tolka nyanser i tal och språk. Det som kan 
upplevas negativt med hjälpmedel som diktafon och bandspelare är att 
respondenterna känner sig besvärade och inte klart uttrycker det de egentligen menar. 
Ingen av respondenterna avböjde att bli inspelad vilket vi tolkar som att de inte 
upplevde det som alltför påfrestande att bli inspelade. 
 
Våra frågor var öppna vilket gav flexibilitet i intervjuerna. Det fanns dock risk att 
samtalet blev ostrukturerat. Vi försökte att skapa ett mått av ordning för att 
säkerställa vårt syfte med intervjun. I efterhand har vi upplevt att vi har fått svar på 
våra frågor och vi har inte behövt komplettera med ytterligare frågor. Eftersom det är 
betydelsefullt att ha bakgrundsförståelse för verksamheten där projektet bedrivs har 
vi genomfört intervjuerna i pedagogernas arbetsmiljö. Det fanns en risk med det, då 
respondenterna kunde ha känt stress. Vi upplevde att respondenterna var avslappnade 
och vi fick goda mottaganden.  
 
Att vi var två som intervjuade var bra då det gällde att tolka resultatet men det fanns 
en fara i att två personer intervjuade en respondent. Respondenten kunde ha känt sig 
underlägsen. Vi uppfattade inte någon speciell utsatthet men vi var medvetna om den 
svårighet det kunde ha inneburit för respondenten. 
 
Intervjuerna med rektorer per telefon hade flera fördelar men också nackdelar då vi 
inte träffade respondenterna personligt. Vi begränsade dock frågorna och upplevde 
att vi fick svar utifrån rektorernas perspektiv. 
 
 Härmed lämnas metoddiskussionen för att fortsätta diskussionen av våra resultat. 
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6.1.2 Fonologi och läsinlärning  
I projektet ligger fokus på fonologiska färdigheter vilket stärker läsinlärningen. Att 
arbeta förebyggande med fonologisk medvetenhet i förskolan har forskningsstöd då 
barn med svårigheter tidigt kan upptäckas (Jacobsson 2006, Olofsson 2009, Höien & 
Lundberg 2004, Frost 2002). Denna träning har betydelse för kommande 
läsinlärning. Den enskilt största orsaken till lässvårigheter är fonologiska brister 
(Frost 2005, Jacobson 2006, Lundberg 2006, Olofsson 2009). 
 
Tanken med projektet var att arbetet med de fonologiska övningarna ska överbrygga 
det glapp som har upplevts mellan förskola och skola. Vi har inte kunnat finna någon 
”röd tråd” som överbryggar årskurserna. Att det finns träningsmöjligheter i förskolan 
ser Myrberg (2007), Vellution et al., (2004) som avgörande för förebyggande av 
lässvaghet. Kan denna träning intensifieras mot de första åren i skolan är mycket 
vunnet för barn med dessa svårigheter (Frost 2002). Resultatet visar att arbetet med 
överbryggning mot skolan brister. 
 
De fonologiska övningarna kräver en medvetenhet och progression för att det ska ge 
resultat för läsinlärningen och för att läsförståelse ska utvecklas (Olofsson 2009). 
Rim och ramsor kan ses som en god start för att upptäcka att det går att leka med 
språkets ljudsida menar Olofsson (2009) och det måste ske en progression från rim 
och ramsor till stavelser och fonem. Utifrån detta kan barnet lära sig 
fonemkännedom för att underlätta utvecklandet av en säker ordavkodning. En säker 
ordavkodning är i förlängningen en viktig förutsättning för att även förstå det man 
läser – the simple view of reading (Hoover & Gough 1990). Projektet har tagit vissa 
delar som de fonologiska övningarna men progressionen saknas i arbetet då ingen 
uttryckte att rim och ramsor bör utvecklas vidare. Vi uppfattade ingen djupare insikt 
hos respondenterna om hur fonologisk medvetenhet hänger ihop med läsinlärningen. 
Däremot framkom att flertalet av respondenterna menar att finns det bara rim och 
ramsor så är det nog för att lära sig läsa.  
 
Skolutveckling kan utgå från något som redan pågår i verksamheten men 
utvecklingsprojekt stimulerar att utveckla området ytterligare (Scherp 2009). Vissa 
respondenter menar att man redan tidigare arbetat med språket. Det verkar ändå inte 
som alla har insett möjligheten att utveckla området vidare. Eftersom fokus har 
stannat på rim och ramsor kan man se den risk som Scherp (2009) pekar på när han 
säger att fokus på delmål kan göra att effekten uteblir. 
 
Vissa av respondenterna har ansett att de hela tiden arbetar med rim och ramsor. Det 
finns en fara enligt Scherp (2009) med igenkännandet när erfarenhetslärande skall 
utvecklas då flera av respondenterna anser att de redan arbetar med rim och ramsor 
vilket kan hindra en utveckling.   
 
Igenkännandet har även utvecklingsledarna sett som en fara i projektet. Enligt Jenner 
(2004), Fink & Stoll (1998) bör det finnas förväntningar på barnet. Vilka planer på 
progression finns hos pedagogerna? I de olika samtalen, särskilt från 
utvecklingsledarna, finns en föreställning om att pedagogerna ofta arbetar efter 
devisen ”så har vi alltid gjort” eller ”det jobbar vi med hela tiden”. Vi har även funnit 
det i samtalen med pedagogerna och vi ser en brist på tydliga mål och förväntningar 
på barnen. I förskolan finns endast strävansmål som utvecklingsledarna pekar på i 
Lpfö -98 vilket kan vara en bidragande orsak till att pedagogerna inte ser vikten av 
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att arbeta mer medvetet med fonologi och läsförståelse. Berg (1999) pekar här på 
konservatism vilket gör att pedagogerna vill fortsätta som tidigare.  Ändring av 
traditionellt skolarbete är komplext och det saknas framförhållning i pedagogers 
planering.  Det är den rådande teorin bakom en pedagogs handlingssätt som är 
viktigare än undervisningsformen för att uppnå bättre resultat (Scherp 2002). Här ser 
vi ingen tydlig teoretisk medvetenhet i arbetet med rim och ramsor.  
 
Myndigheten för skolutveckling (2008 b) pekar på brister i undervisningen som bör 
uppmärksammas. För att projektet ska nå bättre framgång med den fonologiska 
utvecklingen behöver kunskaperna stadfästas bättre hos pedagogerna. Söderberg 
Juhlander (2002) menar att pedagogen bör vara klar över och ha förståelse för 
”varför man gör som man gör” för att få avsedd effekt.  
 
En väsentlig del i projektets första år var den föreläsning som anordnades. Valet av 
föreläsare hade skett utifrån pedagogers och bibliotekspersonalens försorg och 
rekommendation.  Om pedagogerna får vara delaktiga i utvecklingsprocessen ger det 
bättre förutsättningar för att lyckas vilket i sig kan vara en framgångsfaktor (Schantz 
2008). Några respondenter var inte nöjda och hade inte förstått huvudanledningen till 
valet av föreläsare vilket skulle kunna leda till motstånd till projektet. Det kan på så 
sätt ge motsatt effekt (Schantz 2008). Fink & Stoll (1998) beskriver det som en 
oförutsägbar faktor i valet av föreläsare då han valdes för att några pedagoger och 
bibliotekspersonal hade hört honom och han kunde entusiasmera och arbetade med 
rim och ramsor. Det framkom ingen klar information om hans egentliga kompetens 
inom området. 
 
Utvecklingsledarna ser möjligheten med att snabbt knäcka läskoden genom projektet. 
Enligt PIRLS (2006) ger det inte i förlängningen bättre resultat om barn börjar läsa 
tidigare utan det är av större betydelse att få den tidiga stimulansen inför läsinlärning. 
Det finns en oklarhet bland respondenterna gällande läsinlärning, läsförståelse och 
fonologiska övningar. 

6.1.3  Läsförståelse  
Respondenterna har visat intresse för att utveckla sitt arbete med läsförståelse. De 
såg sin egen roll som en viktig del i barnens utveckling runt språket och läsförståelse. 
Elbro (2004), Taube (2007), Höien & Lundberg (2004) pekar på läsförståelsearbete 
som en del i pedagogens vardag.  
 
Respondenterna menar att barnens lärande blir påverkat av deras arbete med språket, 
högläsningen och att skapa läslust. Tanken är att alla avdelningar skall få ett antal 
böcker, även om det ännu inte distribuerats, från biblioteket.  Barnen ska bli lästa för 
både i förskolan och hemma genom lån av böcker. Enligt Frost (2002), Höien & 
Lundberg (2004), Lundberg (2006) är det en framgångsfaktor att läsa högt för barn 
förutsatt att innehållet bearbetas och diskuteras. Läsförståelse utvecklas när böcker 
diskuteras och bilder ses. Vidare menar Elbro (2004) att de barn som tidigt 
intresserar sig för böcker får lättare att lära sig läsa även om det ska ske naturligt och 
inte under tvång. Bokpåsarna var här ett sätt att väcka läslust och ett komplement till 
verksamheten enligt projektbeskrivningen.  
 
Läsförståelse skapas genom högläsning och det har betydelse hur en bok blir uppläst 
och hur läsaren interagerar med barnet (Westlund 2009). Det framkom ingen tydlig 
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medvetenhet hos någon respondent om betydelsen av hur man läser och interagerar 
för att skapa läsförståelse genom inferenser och frågeställningar till barnen. Scherp 
(2009) betonar här vikten av att ha förståelse för vad som ger utveckling så det inte 
endast blir en ”görandekultur”. Enligt PISA (2000) bör de nivåer som krävs för 
läsförståelse bli uppmärksammat, vilket var svårt att avgöra i de svar vi fick. 
 
Projektet vänder sig mot olika målgrupper och särskilt de flerspråkiga barnen.  
Ambitionen med projektet är att stötta flerspråkiga barn i kommunen. Det ligger helt 
i linje med PIRLS (2006) och PISA (2000). Dessa undersökningar visar att personer 
med invandrarbakgrund är överrepresenterade som svaga läsare. Flera av 
kommunens förskolor består av flerspråkiga barn. Grosin (2003) menar att barn i en 
framgångsrik skola som får engagemang och utmaningar på rätt och lika nivå kan 
prestera likvärdigt oavsett bakgrund. Vad projektet har gett barnen har inte framgått i 
våra resultat då projektets implementering har varit bristfällig. Men det fanns en 
ambition om det i projektbeskrivningen. Språkpedagogens roll är just att arbeta med 
de flerspråkiga barnen. Kan progression i den fonologiska träningen hos 
pedagogerna medvetandegöras kan det vara ett bra tillfälle att arbeta med fonologisk 
medvetenhet bland de flerspråkiga barnen.  

6.1.4  Verksamhetens vardag  
Någon av respondenterna pekade på möjligheten med projektet. Det gav legitimitet 
till att gå ifrån och läsa för barnen i mindre grupper. Både när det gäller fonologi och 
läsförståelse är böcker av värde (Frost 2002). Projektet har tagit fasta på det genom 
bokpåsarna. Att interagera tillsammans med andra i samtal och närhet är just vad 
Antonovsky (1991) beskriver som viktigt. Vidare menar Strandberg (2006) att barn 
lär sig i socialt och verbalt i samspel med andra vilket för barnets utveckling framåt. 
Detta kan ske i samtal omkring en bok vilket kan ge barnet en uppfattning om 
läsning som något meningsfullt och barnet kan ta till sig bokens innehåll. Vi har 
uppfattat att samspelet med barnen har haft betydelse även för pedagogerna i 
projektet genom att det getts tillfälle att läsa i mindre grupper. I detta kan 
självkänslan hos både barn och pedagog utvecklas vilket Svensson (2006) menar är 
meningsfullt. Kan detta ske i samspelet med rim och ramsor samt i 
högläsningssituationen kan det således bidra till ökad läsförmåga på längre sikt men 
även ge ökad självkänsla och social förmåga. 

6.1.5  Delaktighet 
Ett skolutvecklingsprojekt utan förankring hos pedagogen är svårt att genomföra. I 
projektet finns, vad vi har kunnat uppfatta ännu så länge, en genomgående brist på 
förankring hos flertalet av pedagogerna och några var helt ovetande om projektets 
innehåll. Här saknas den känsla av sammanhang som Antonovsky (1991) menar är 
av värde. Resultatet visade att det fanns kännedom om projektet men det var inte av 
värde att delta. Respondenterna ansåg att de redan arbetade med projektets innehåll 
och därför skulle deltagande i projektet inte ge något mervärde. Pedagogens 
betydelse för skolutveckling betonas av (Fink & Stoll 1998, Granström 2003, 
Madsen 1994, Myndigheten för skolutveckling 2008 b, Scherp 2009). Blossing 
(2003) visar på att det inte är självklart med positiv respons på förbättringsarbete hos 
pedagogen. Bidragande orsaker till svårigheter med projektet kan vara bristande 
kännedom om projektets innehåll. Granström (2003) pekar på den makt en pedagog 
har. Vi kan se att resultatet av den makten är beroende av vad en enskild pedagog 
tycker och vill. Blossing (2003) anser att det är av betydelse att samarbeta kring 
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pedagogiska frågor för att få bättre resultat. Här visar Berg (1999, 2009) på vikten av 
att erövra frirummet för att finna utrymme till utveckling. Varje skola har sitt frirum 
och det gäller att finna det. Med en tydligare förhandsinformation och 
projektkunskap bland berörda kunde det ha funnits en möjlighet. 
 
Scherp (2009) menar att skolutveckling bör förankras i vardagsarbetet. 
Respondenterna uttrycker att de har mycket i vardagen som ses som ett hinder för 
delaktighet av projektet men vi fann också pedagoger som ansåg att projektet var 
betydelsefullt. Där hade flertalet från förskolan gått på föreläsning och workshop. 
Enligt respondenten var det rektor som hade varit noga med att de skulle gå vilket 
betonar rektors betydelse.  
 
Det är i vardagsarbetet som skolutveckling sker (Scherp 2009).  Hur var föreläsaren 
insatt i pedagogens vardag för att möta på den nivå som Vygotskij menar är så viktig 
för att lära nytt? (Strandberg 2006). Det finns en fara med att inte vara insatt i 
pedagogens vardag när något nytt ska utvecklas (Scherp 2009). 

6.1.6  Implementering   
En av de viktigaste faktorerna för utvecklingsprojekt är rollen som rektor (Madsen 
1994, Scherp 2009). Respondenterna var eniga om att rektor har en avgörande 
betydelse för att ett projekt implementeras och möjliggörs i verksamheten. Rektor 
har enligt Myndigheten för skolutveckling (2008 b) kvalitetsansvar för verksamheten 
och bör ha nödvändig kunskap om densamma. I resultatet har framkommit rektors 
brist på kännedom om att projektet pågår, vilket syfte det har och betydelsen av det. 
Antonovsky (1991) pekar på viktiga faktorer som begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. Han belyser vikten av ha en känsla av sammanhang. Vi uppfattar att 
pedagogerna har känt osäkerhet inför rektors bristande kunskap om projektet. Det har 
gjort att bristen på sammanhang har blivit synlig vilket kan göra att motivationen blir 
mindre (Antonovsky 1991).  Resultatet visar också att de rektorer som varit aktiva 
har gett sina medarbetare möjlighet att delta i projektet. Skolverket (2003) pekar på 
att rektor bör ge tid och resurser för skolutveckling. Rektor ska vara tillgänglig för att 
avhjälpa svårigheter och hitta individuella lösningar. Vygotskij tankar för pedagogen 
om att få stöd för att lära något nytt kan här ses (Strandberg 2006). När 
respondenterna beskrivit sin situation är det just rektors frånvaro som speglas.  
 
Projektet var frivilligt vilket innebär att alla pedagoger inte är delaktiga. Det blir en 
oviss faktor vilket inte kan kontrolleras (Schantz 2008). Vi menar att en bidragande 
orsak till att inte alla pedagogerna har deltagit i projektet är frivilligheten av att delta 
och att rektor inte har implementerat projektet tillräckligt. Enligt Skolverket (2003) 
är det av betydelse att rektor tillsammans med pedagoger är delaktig när ett projekt 
startas för att det ska ge genomslagskraft. I det här fallet kan vi se brist på rektors 
närvaro. Scherp (2009) menar att rektor ska skapa förutsättningar för pedagogerna så 
att de får förståelse för projektets och skolans uppdrag. Skolutveckling bör förankras 
enligt Myndigheten för skolutveckling (2008 a) och frågor som vart, varför och hur 
ska ställas för att få ett framgångsrikt resultat vilket vi saknar i vårt resultat. Grosin 
(2003) pekar på vikten av tydligt ledarskap vilket flera av pedagogerna sett som ett 
skäl till att de inte deltagit i projektet.   
 
Rektor och pedagog kan ha helt skilda synpunkter på vad skolutveckling innebär 
(Scherp 2009). Vi har upplevt en osäkerhet över projektet som helhet och rektor och 
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pedagogens uppfattning av bland annat förutsättningarna för deltagande i projektet  
har inte varit samstämmigt. Rektorerna menar att de gett möjlighet att delta vilket 
inte pedagogerna alltid har uppfattat. Blossing (2003) menar att det behövs 
kartläggning av skolor för att rätt förbättringsarbete ska ske och rätt mål nås. Vi ser 
en avsaknad av kartläggning innan projektet startades. Vygotskij pekar på att barnet 
med hjälp av stimulans från den vuxne ska finna rätt utveckling. Barnet ska hjälpas 
att klara svåra saker för att sedan i förlängningen utföra det själv (Strandberg 2006).  
 
Berg (1999, 2009) pekar på den betydelse som en skolas kultur har för 
förändringsarbete och att förändring på ett ställe inte automatiskt går att genomföra 
på ett annat ställe. Rektors eget ansvar för sitt område kan ses som en bidragande 
orsak till att projektet inte nått ut till förskolorna i den utsträckning som var tänkt 
enligt några av respondenterna. Projektet är kommunövergripande men utfallet är 
olika från område till område. Berg (1999, 2009) menar att varje skola bör finna sitt 
eget arbetssätt för att lyckas. Berg (1995) pekar på svårigheten att ändra traditionellt 
skolarbete vilket också kan vara en bidragande orsak till att projektet har haft svårt 
att förankras. Berg (1999) belyser även brist på framförhållning vilket vi ser då 
projektet ännu inte fullt ut är implementerat.  

6.1.7  Ramar för projektet 
Det finns en oklarhet över projektets tidsram vilket flera respondenter uttrycker. 
Någon menar att det bara ska pågå ett år medan flera andra menar att det ska pågå i 
flera år. Någon respondent menar att det inte är lönt att börja då det nästa år går 
vidare till skolan. Denna oklarhet över tidsramen är en faktor som påverkat 
processen.  Skolverket (2003) betonar tidsramen som en mycket viktig del i 
utvecklingsprojekt. Berg (2009), Madsen (1994), Scherp (2002), Skolverket (2003) 
visar på att utvecklingsprocesser tar tid och energi, kanske upp emot flera år. Tanken 
med projektet är att de specifika insatserna ska pågå under tre år vilket kan ses som 
långsiktigt men problematiken i projektet uppstår då det inför nästa läsår flyttar från 
förskola mot skola. Vi förstår att det innebär att en naturlig fortsättning kan försvåras 
vilket flera respondenter också har uttryckt.  
 
Tiden för att arbeta med projektet har varit diffust i vissa avseenden. Det har känts 
stressigt då utvecklingssamtal var inplanerade samtidigt som föreläsning och 
workshops. Legitimiteten att ge tid att arbeta med projekt är rektors roll (Skolverket 
2003). I de fall projektet var känt för respondenterna upplevdes att de hade fått den 
möjligheten medan flera andra upplevde att det fanns mycket annat som måste göras 
hela tiden. Vi anser att detta försvårar arbetet vilket har gjort att pedagogerna har 
känt att projektet har kommit ur fokus eller rentav bortsorterats. 
 
Vidare har det varit svårt att komma ifrån ordinarie verksamhet men i de fall rektor 
visat sig delaktig har det funnits möjlighet. I flera fall har det inte funnits resurser att 
gå på föreläsning och workshops. I något fall var pengarna slut vilket försvårade 
delaktigheten i projektet enligt respondenten. Fink och Stoll (1998), Myndigheten för 
skolutveckling (2008 b) och Skolverket (2003) pekar på betydelsen av ekonomiska 
medel vid skolutveckling. Möjlighet till föreläsningar och fortbildning ges vilket 
annars kan vara ett hinder. Pengar är avsatta till projektet men hur och i vilken 
utsträckning det har tillförts verksamheten är oklart. Här finns problematiken av att 
rektor inte har haft tillräcklig kunskap om projektet och ansett att det inte funnits 
tillräckligt med ekonomiska medel. Båda faktorerna påverkar utfallet av projektet 
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och rektors roll är av betydelse här. Rektorer och pedagoger tycks, som vi tidigare 
nämnt i våra resultat, se olika på detta med möjlighet att kunna gå på föreläsning och 
workshop. 
 
Någon respondent pekar på de stora barngrupperna som ett hinder för skolutveckling 
och projekt vilket vi kan ana är en bidragande orsak till att det lätt blir en ”låt gå 
mentalitet”. Även strävansmålen inom förskolan kan vara en orsak till att arbetet 
uteblir och inte ger klara direktiv. 

6.1.8  Rektorer       
Efter att ha genomfört och lyssnat på våra första intervjuer ansåg vi att 
undersökningen skulle upplevas som bristfällig om vi inte kontaktade de berörda 
rektorerna för att ta del av deras syn och inställning till projektet. 
 
Efter telefonintervjuerna framkom att respondenterna hade fått informationen om 
projektet för ungefär ett år sedan på en rektorskonferens av bibliotekspersonal. De 
anser att det är ett viktigt projekt då det har framkommit att elever har sämre 
läsförståelse nu än tidigare (PISA 2000, PIRLS 2006). Projektet gagnar alla skolans 
verksamheter från förskola till skola genom att hitta nya arbetssätt i vardagen anser 
rektorerna.  Att projektet börjar i förskolan är mycket viktigt menar de och detta 
stödjer även forskningen (Elbro 2004, Frost 2002, Höien & Lundberg 2004, 
Jacobsson 2006, Myrberg 2007, Olofsson 2009).  
 
Flera rektorer anser att den största enskilda faktorn för att möjliggöra 
implementering av projektet är att motivera och informera om projektets syfte och 
genomförande. För att projektet ska implementeras på alla nivåer i organisationen 
har rektorerna en viktig roll. Madsen (1994) menar att om skolutveckling ska få 
framgång är tydligt ledarskap och målmedvetenhet viktiga faktorer. Prioritering bör 
ske för att få hela arbetslaget att förstå syftet med projektet. De som blir påverkade 
av projektet bör ha förståelse för varför projektet genomförs och vad det innebär för 
nya förändringar. Rektorerna menar att de har gett tillstånd till vikarieanskaffning om 
det har behövts annars har pedagogerna löst det själva med varandra. Scherp (2009) 
menar att en skolledare har som ansvar att skapa goda förutsättningar vid 
projektimplementering. Några rektorer har inte uppfattat vilka eller vem som 
innefattas av projektet vilket försvårade deras möjligheter att informera.  
 
Rektorerna känner inte till någon forskningsförankring i projektet. Myndigheten för 
skolutveckling (2003) påtalar vikten av att rektorer känner till aktuell forskning. 
Rektorerna antog att det fanns en läsförståelseteori bakom. En av respondenterna 
ansåg att böcker och att barn får en vana att läsa är det centrala i projektet. 
Respondenten ansåg vidare att det är positivt om föräldrarna hemma kan få som vana 
att läsa för barnen. Någon rektor ser stora möjligheter med att samarbeta med 
biblioteket men det framgår ingen klar redogörelse för hur det kan ske mer än den 
rådande projektbeskrivningen. 
 
En av de respondenter som vi talade med var ny i rollen som rektor. Att vara ny i 
rollen kan enligt Skolverket (2003) innebära en risk för projektets överlevnad. 
Eftersom detta projekt har startats i kommunorganisationens ledning är projektet i 
ännu större fara om inte rektor har blivit tillräckligt insatt i projektet. 
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Skolutvecklingen har även framgång om rektor har förväntningar och engagemang. 
Det stimulerar när arbetet tar emot (Skolverket 2003). 

6.2  Avslutande diskussion 
Även om projektet kanske inte har fått den bästa starten menar vi att det finns stora 
chanser att återerövra projektet. Madsen (1994) talar om vikten av tid då 
skolutveckling är ett långsiktigt arbete. För att projektet ska få pedagogerna delaktiga 
och det ska bli till nytta i vardagsarbetet bör pedagogerna få tid för reflektion och 
diskussion. Genom att skapa nätverk kring de verksamheter som är knutna till 
projektet skulle erfarenhetsutbyte vara möjligt och ge dragkraft åt varandra. Det 
skulle kunna ge en samsyn kring projektet som bidrar till att utveckla erfarenheterna 
till kunskap för pedagogerna.  
 
Vi menar att utvecklingsprojekt är komplext. Berg (1999), Fink & Stoll (1998), 
Schantz (2008) pekar på den svårighet som förknippas med utvecklingsprojekt och 
det finns många oförutsägbara faktorer som påverkar. Skolutveckling 
överensstämmer inte med vardagen och projektets mål kan ge motsatt effekt. I vår 
undersökning har det visat sig att goda intentioner i målbeskrivning inte alltid blir så 
som det är planerat. Det är enligt Schantz (2008) något som lätt händer i 
utvecklingsprojekt. Orsaker kan vara många men en orsak kan vara bristen på 
kunskap om skolutveckling och om hur stimulans i förskolan hänger ihop med 
läsutveckling hos projektskrivaren. Det kan vara svårt att utan större inblick i skolans 
komplexa värld författa ett projekt för förskola och skola. Visserligen skedde det 
samråd med personer från berörd förvaltning men projektet är skrivet av en 
projektskrivare utan förankring i skolans värld. Sarason (1998) i Madsen (1994) 
menar att om någon utifrån som saknar inblick i den kultur som råder försöker 
förändra kan det bli verkningslöst. Vi ser en fara i att någon utanför skolans värld har 
initierat ett projekt som varje rektor ska göra till sitt eget.  
 
Däremot anser vi att bibliotekets medverkan i form av att vara ett mervärde är av 
intresse då böcker som helhet uppmärksammas. Kan detta tas tillvara kan det bli till 
hjälp och inspiration för pedagoger och barn eftersom projektet ska ske utifrån ett 
lustfullt förhållningssätt. Då menar vi att kompetensen hos pedagogen att anpassa 
lässituationerna är av högsta värde vilket Frost (2002), Westlund (2009) tydligt 
betonar. 
 
I projektet har föreläsaren haft en betydelsefull roll.  Här kan vi se en fara med hur 
föreläsare väljs ut för att ge kunskap om ämnet. Att få forskningsförankrade metoder 
implementerade i verksamheten är en förutsättning för att förebygga läsförståelse. 
Ansvaret ligger hos alla att vara kritisk till det som föreläsare vill delge. Scherp 
(2009) pekar på regelbundna pedagogiska diskussioner och utvärdering som en 
möjlig väg att nå framgång i skolutveckling. I vårt resultat har vi inte sett någon 
efterföljande diskussion angående workshopens syfte och innehåll och utvärdering 
av föreläsningen. Det kunde ha varit en möjlig väg att nå en djupare förståelse för 
projektet och ge en större insikt om projektets mål och syfte. 
 
Andra orsaker som vi pekat på är tid och resurser men framför allt är det rektors 
delaktighet. Varför rektor har brustit i att delge uppgifter om projektet kan bero på att 
information och implementering har gått i flera led vilket framkom i intervjuerna 
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som ett möjligt hinder till projektets förankring. Även bristen på pengar kan vara en 
möjlig orsak till svårigheter att genomföra projektet. 
 
Grosin (2003) menar att det finns stora skillnader i kunskapsnivån hos barn som gått 
i olika skolor men visar på de framgångsrika skolor där barnen oavsett 
socioekonomisk status har bättre studieresultat. Viktiga faktorer är bland annat 
ledarskap, höga förväntningar och god undervisningskvalitet (Myndigheten för 
skolutveckling 2008 b). Det finns stora möjligheter att påverka inom förskolan. 
Barnen kommer från olika miljöer och nationer vilket är en utmaning och möjlighet 
för alla inblandade att anta. Att finna de nycklar som ger framgång är en utmaning 
för ledare och berörda pedagoger.  
 
En tanke som har väckts under arbetes gång är i vilken mån det finns önskan om 
kompetensutveckling och eventuell brist på det som kan finnas hos några av 
pedagogerna i kommunen vilket Blossing (2003) beskriver som ett problem. Flera 
menar att de redan arbetar med rim och ramsor och att de talar med barnen som de 
alltid har gjort. Vi menar att här är ansvaret delat hos rektor och pedagog (Scherp 
2009). Viljan att lära måste finnas men det bör underbyggas och ges möjlighet från 
rektor och utvecklingsledare. En tanke kan vara att vissa av pedagogerna i 
kommunen har utbildats för så många år sedan att fonologiska övningar och 
läsförståelse inte var i fokus vid den tidpunkten. 
 
Om förskolans och skolans personal har bristfälliga kunskaper kan det äventyra 
barns inlärning. Pedagogernas brist på forskningsförankring menar Scherp (2002) är 
en fara då teorin är viktigare än undervisningsformen. Om pedagogerna hade varit 
mera forskningsförankrade menar vi att utfallet för projektets innehåll kunde ha varit 
annorlunda. Här skulle eventuellt en kartläggning före projektets start kunnat vara en 
framgångsfaktor för att nå önskvärt resultat bland barnen och varit till hjälp för 
pedagogerna. 
 
Vår tanke med projektet är att språkpedagogerna kan vara en sammanbindande länk 
och språkutvecklare i projektet.  Myndigheten för skolutveckling (2006) pekar just 
på att ha särskilda utvecklare av till exempel språket för att det ska ge framgång i 
skolutveckling. Det finns en potential för utvecklandet av språkpedagogernas 
arbetsuppgifter som skulle kunna komma projektet till del. Språkpedagogen har 
specifika kunskaper och kan med sitt övergripande ansvar få läsförståelse att bli 
bättre implementerad i kommunens förskolor. 
 
Något vi upptäckt vid intervjuer och analys är att rektorerna (utom den som var 
nyanställd) har gett möjlighet för samtliga personal att delta i föreläsning och 
workshop. Detta överensstämmer inte med de intervjusvar vi har fått från vissa av 
pedagogerna. De pekar på ekonomin som ett skäl då det varit vikariestopp och på 
den bristande informationen. Fink & Stoll (1998), Skolverket (2003) visar på dessa 
två orsaker som viktiga faktorer vid skolutveckling. Eftersom flera pedagoger har 
upplevt en brist i rektors information ser vi vikten av ha goda rutiner vid information. 

6.3  Sammanfattning 
Vi har undersökt det här projektet utifrån från vårt syfte som är att undersöka 
projektets forskningsförankring i form och innehåll och att undersöka hur 
pedagogerna har uppfattat projektet i form och innehåll. I undersökningen har vi sett 



45 

att svaren ibland varit motsägelsefulla beroende på hur respondenterna har uppfattat 
projektet, troligtvis beroende på att implementeringen inte har lyckats fullt ut. Vi kan 
se att biblioteket kan ha en betydelse för skolarbetet och vara ett mervärde för 
läsning och läsförståelse. Vidare ser vi att projektets frivillighet kan vara en orsak till 
att projektet inte implementerats full ut och så som det var tänkt. Styrdokumenten i 
den berörda kommunen uppmanar inte till att knyta utvecklingsprojekt till aktuell 
forskning vilket vi ser som en bidragande orsak till att detta inte varit i fokus vid 
skrivandet och implementering av projektet. Som specialpedagoger ser vi utifrån vår 
undersökning av projektet att det finns stora möjligheter för berörd kommun att 
utveckla arbetet vidare. Genom att få delar av projektet belyst utifrån finns det en 
potential för att arbeta vidare med de delar som är angelägna i projektbeskrivningen. 
Även om resultatet inte fullt ut blir det som var planerat menar vi att barnen och 
pedagogerna i berörd kommun kan komma en god bit på väg till fonologisk 
medvetenhet, god läsförståelse och på så sätt nå fram till målet som är läsinlärning. 
Projektet är dock ännu i sin linda. Mycket återstår att göra och många möjligheter 
finns att använda detta projekt till att positivt främja barns framtida läsutveckling. 

Framtida forskning 
Det vore intressant att följa detta utvecklingsprojekt i sin helhet för att få ett bredare 
och större underlag för undersökningen. Det skulle kunna ge en större möjlighet för 
pedagogerna i kommunen att arbeta mera specifikt mot läsförståelse utifrån de 
resultat en fortsatt studie kunde ge. Om de resultat som vi har fått i vår undersökning 
skulle få stöd i annan forskning kan de konsekvenser som våra resultat har gett 
påverka vidare arbete med skolutvecklingsprojekt i Sveriges kommuner. Särskilt 
forskningsförankring och implementeringsfas skulle kunna få en större prioritet när 
utvecklingsprojekt etableras. 
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BILAGA 1 
 
Intervjuguide 
 
Bakgrund 
Varför startade detta projekt? 
 
Forskningsförankring 
Finns det någon forskningsförankring gällande skolutveckling i projektet? 
Finns det någon forskningsförankring gällande läsförståelse i projektet? 
 
Projektets förankring 
Hur har projektet implementerats hos berörda pedagoger? 
 
Pedagogernas arbete med projektet 
Hur arbetar du med projektet på din förskola? 
 
Rektors betydelse 
Vilken betydelse har rektor för du ska kunna delta i projektet?  
 
Möjlighet och hinder 
Vilka möjligheter och hinder finns för projektet? 
 
 
 
 
 
Frågor till rektorerna 
 
Hur fick du information om projektet? 
 
Hur har du presenterat det på förskolan? 
 
Vilket utrymme ges till pedagogerna att delta i projektet? 
 
Är det ett viktigt projekt? 
 
Vilken forskningsförankring skolutveckling/läsförståelse finns bakom projektet? 
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