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ABSTRAKT: 

 

Vi har gjort en studie där vi undersökt hur kartläggningsmetoder används i tidig läs- och 

skrivutveckling i år 1. Vi har lagt fokus på vilka faktorer som möjliggör eller hindrar 

arbetet med kartläggningar. Förhoppningen är att denna studie kan bidra till en ny syn på 

kartläggning och uppföljningen av dessa. Vi har gjort en kvalitativ undersökning där vi 

har intervjuat lärare i år 1. Vi har använt oss av hermeneutisk analysmetod. Vårt resultat 

har vi tolkat utifrån ramfaktorteorin och utifrån den har vi tagit reda på vilka ramar som 

omger oss i skolan och vilka effekter de får. I bakgrunden beskriver vi hur lärarens 

arbetsområde har förändrats, hur betydelsen av att vara läs- och skrivkunnig har ökat och 

vad forskningen säger om detta. Vi redogör även för ett antal faktorer som påverkar 

lärarens arbete. Vi kommer även kort presentera olika kartläggningsmetoder. Resultatet 

av undersökningen har visat att det inte var alla lärare som använde ett formativt 

material för att kartlägga sina elevers läs- och skrivutveckling, men att samtliga lärare 

använde någon typ av summativt material för att snabbt få en överblick av elevernas 

kunskaper. Det visade sig att de faktorer som mest inverkar på arbetet kring kartläggning 

och uppföljning är tid och resurser. 
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1 INTRODUKTION 

I dagens postmoderna samhälle är kvalitets- och resultatmätning en stor del av 

skolans verksamhet. Det mesta ska dokumenteras, utvärderas och kartläggas 

(Lindgren, 2008). Hargreaves (1998) menar att i övergången från den moderna tiden 

till den postmoderna tid vi nu lever i har arbetsbelastningen på lärarna ökat 

lavinartat. Allt fler uppgifter läggs på lärarens bord och däribland ligger även alla de 

utvärderingar och kartläggningar som ska göras (a.a.). Lindgren (2008) beskriver att 

det kan handla om allt ifrån individuella utvecklingsplaner och kartläggningar till 

kvalitetsredovisningar eller utvärderingar av samarbetsmetoder. Många gånger är 

avsikten med utvärderingarna och kartläggningarna goda men det är sällan den som 

utför själva utvärderingen vet i vilket syfte den ska göras och vad den ska leda fram 

till (a.a.).  

Att kunna läsa och skriva är en självklarhet i dagens samhälle. Att ha läs- och 

skrivsvårigheter kan medföra stora begränsningar i vuxenlivet. Möjligheten att få gå i 

skola och lära sig att läsa och skriva är en rättighet alla har. Alla elever har rätt att få 

undervisningen individualiserad för att kunna utvecklas på bästa sätt. Ett hjälpmedel 

på vägen är att kartlägga elevernas utveckling. Genom att synliggöra var eleven 

befinner sig i utvecklingen kan läraren individualisera undervisningen så att eleven 

kommer vidare i sin utveckling. I den tidspress med alla nya uppgifter som lärare har 

frågar vi oss om kartläggningarna verkligen får avsedd effekt eller blir de bara en 

ökad arbetsbelastning. Under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen under 

höstterminen 2010 genomfördes kartläggningar i år 1 av elevernas läs- och 

skrivutveckling. Kartläggningarna gjordes för att synliggöra elevernas förkunskaper 

och var i läs- och skrivutvecklingen de befann sig. Därmed väcktes vårt intresse för 

vilka kartläggningar som görs och framför allt hur pedagogerna följer upp dessa. Vi 

vill med detta arbete synliggöra de faktorer som påverkar lärares arbete kring 

kartläggning och uppföljning. Vår förhoppning är att det ska hjälpa dem i deras 

arbete med barnens läs- och skrivutveckling. 
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2 BAKGRUND 

I detta kapitel presenteras faktorer som påverkar undervisningen och lärarens arbete, 

kartläggningens betydelse, perspektiv på kartläggning samt exempel på olika 

kartläggningsmetoder. 

2.1 Kartläggningens betydelse 

Bedömning och utvärdering handlar i grund och botten om att förbättra elevens 

lärande samt lärarens undervisning och möjlighet att hjälpa eleven framåt. Det är 

viktigt att samla mycket och mångsidig information om elevens kunskaper så att 

bilden blir så komplett som möjligt (Ellmin, 1999). Skolverket (2010) anser att det 

idag finns många olika bedömningsmetoder och sätt att dokumentera barns 

utveckling. Vad man lägger in i ordet bedömning kan skifta beroende på vad som 

avses. Det kan röra sig om att granska eller värdera något, det kan handla om att göra 

en avvägning men också om att utvärdera eller betygsätta. Bedömningar och 

dokumentationer kan vara formaliserade och standardiserade, det vill säga att de 

följer uppsatta regler, riktlinjer och kriterier som är presenterade i till exempel 

styrdokumenten. De ej formaliserade bedömningarna följer inte några sådana regler 

eller normer och de skrivs heller inte ner eller dokumenteras på annat sätt, exempel 

på detta kan vara kunskaper läraren ser att barnet har eller saknar i en 

klassrumssituation utan att dokumentera det (a.a.).  

Förmågan att kunna läsa och skriva är idag viktigare än någonsin, både i samhället 

och i arbetslivet (Lundberg & Herrlin, 2003). Att få en bra start är helt väsentligt för 

hur läsutvecklingen ska gå för många barn. Genom att följa de framsteg eleven gör i 

sin läsning kan läraren tidigt se om det finns hinder för elevens läsutveckling och i så 

fall undanröja dessa. Kartläggningar handlar dessutom om att kunna stödja och 

stimulera eleverna i sin läsutveckling (a.a.). Även Høien och Lundberg (1990) menar 

att alla barn måste utveckla en god läsfärdighet i dagens informationssamhälle. De 

anser att det är en av skolans viktigaste uppgifter att se till att alla barn uppnår 

fullgod läsfärdighet. Tyvärr är det alltför många barn som lämnar den obligatoriska 

skolan utan tillräckliga läsfärdigheter och i kombination med de ökande kraven i 

samhället och i yrkeslivet kan bristen på läskunnighet få katastrofala följder för dessa 

människor (a.a.). 

Lärare har många sätt att bedöma och utvärdera elevernas kunskaper och utveckling 

(Ellmin, 1999). Harrisson (2005) menar att de mätinstrument som snabbt testar av 

elevernas läskunskaper, till exempel de av screeningtyp, är ett bra hjälpmedel för att 

snabbt hitta de elever som ligger i riskzonen för att hamna i lässvårigheter. Hon 

framhåller dock vikten av att använda ett mer djupgående kartläggningsmaterial för 

att kunna identifiera de individuella faktorer samt undervisningsfaktorer som kan 

påverka elevers läsinlärning (Harrisson, 2005). Även Høien och Lundberg (1990) 

håller med om att det ibland kan vara befogat att snabbt testa av eleven till exempel i 

bokstavskännedom eller deras avkodning. 

2.2 Faktorer som påverkar lärares arbete 

Undervisa, upprätthålla ordningen, sätta betyg och rätta böcker är en vanlig bild av 

vad lärarens arbete består av men en lärares arbete innefattar så mycket mer 

(Hargreaves, 1998). En av dessa uppgifter består i att kartlägga och göra 

uppföljningar av barns läs- och skrivutveckling. Både Skolverket (2010) och 
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Lindgren (2008) konstaterar att bedöma och dokumentera barns lärande och 

utveckling har blivit en trend som växer sig allt starkare. Kartläggningar och 

utvärderingar har ökat markant under senare år. Skolverket (2007) menar att trots 

detta är arbetet i Sverige med att bedöma elevers läs- och skrivutveckling inte lika 

omfattande som det är i andra länder. Lindgren (2008) framhåller att det idag finns 

krav på utvärderingar i långt fler sammanhang än någonsin tidigare och dessa 

uppgifter upptar nu en större del av lärarens arbete. 

Vi lever i utvärderingens tidevarv när allt som görs inom den offentliga sektorn 

ska granskas, bedömas och inspekteras i en omfattning som inte förut skådats.               

(Lindgren, 2008, s.9) 

Enligt ramfaktorteorin som vi kommer att luta oss mot beskrivs en rad faktorer som 

kan påverka lärarens arbete.  

2.2.1 Samverkan 

I lärarens arbete ingår bland annat föräldrakontakter, möten med kollegor och många 

andra uppgifter som inte är synliga för folk i allmänhet. På senare år har de uppgifter 

som utförs på andra ställen än i klassrummet blivit allt fler och allt mer komplexa 

och omfattande (Hargreaves, 1998). Prov, diagnoser, portfolio, observationer och 

utvärderingar är numera en del av arbetet i skolan och både barn, föräldrar och lärare 

blir berörda av detta (Skolverket, 2010).  Pehrsson och Sahlström (1999)  anser att 

det är viktigt att skola och förskola samverkar, så att man på ett så tidigt stadium som 

möjligt kan upptäcka de grupper av barn som kan ligga i riskzonen för att hamna i 

läs- och skrivsvårigheter längre fram.  

2.2.2 Lärarens kompetens 

För att kunna utveckla elevernas läs- och skrivförmåga är den viktigaste punkten i 

undervisningen lärarens skicklighet och kunskaper (Myrberg, 2003). Nordenbo, 

Sögaard Larsen, Tiftikci, Wendt, Östergaard (2008) framhåller vikten av att man som 

lärare skall inneha teoretiska kunskaper, men betonar också vikten av praktiska 

kunskaper inom sitt ämne. Myrberg (2003), Gustafsson & Myrbergs (2002) samt 

Frost (2009) framhåller samtliga betydelsen av lärarens kompetens, som även är en 

betydelsefull faktor för att identifiera och förhindra läs- och skrivsvårigheter. 

Myrberg (2003) och Gustafsson & Myrberg (2002) menar vidare att läraren har en 

viktig uppgift i att motivera sina elever.  Genom ett systematiskt, välplanerat och 

motiverande arbetsätt kan läraren få undervisningen att verka meningsfull för eleven. 

Nordenbo m.fl. (2008) vill även klargöra att inte ens den bästa av lärare kan 

kompensera upp alla typer av svårigheter barn kan hamna i. Internationellt sett 

innehar svenska lärare hög kompetens (Skolverket, 2007). Frost (2009) menar att 

lärare har en viktig roll i läs- och skrivutvecklingen och därför bör utbildningen av 

pedagoger i förskola och skola förbättras så att de kan utveckla arbetet med att 

förebygga läs- och skrivsvårigheter. Myrberg (2003) anser också att lärare behöver 

goda kunskaper om förhållandet mellan tal och skrift för att utveckla läs- och 

skrivförmågan. Men han menar också att eleverna redan innan skolstart behöver 

tillägna sig förkunskaper för att läs- och skrivutvecklingen ska ha de bästa 

förutsättningarna (a.a.). 
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2.2.3 Resurser 

Myrberg (2003) anser att läraren behöver rikligt med metoder och arbetssätt att tillgå 

i sin kunskapsförmedling för att kunna erbjuda eleven den bäst anpassade 

undervisningen (a.a.). Man kan även se ett samband mellan resurser som exempelvis 

antalet lärare, specialpedagoger och klasstorlek i skolan samt hur pedagogiska 

resultat uppnås (Gustafsson & Myrberg, 2002). Pehrsson och Sahlström (1999) 

påpekar att för de elever som är i behov av särskilt stöd har kraven på läraren blivit 

större, både vad gäller planerade insatser och på uppföljning av åtgärderna.  

2.2.4 Elevens förkunskaper 

Lundberg och Herrlin (2003) menar att barnen har kommit olika långt i sin 

läsutveckling när de börjar skolan. Det finns barn som uppnått flyt i sin läsning men 

det finns också barn som bara känner igen några få bokstäver. Som lärare är det 

viktigt att möta barnen där de är och utgå från den nivå de befinner sig. En svårighet 

kan vara att se varje individs utvecklingsnivå i en klass. Det kan också vara svårt att 

veta hur man ska arbeta för att varje elev ska utvecklas och komma framåt (a.a.). Det 

har i PIRLS (Skolverket, 2007) forskningsresultat visats att det skett en ökning i 

antalet barn som börjar år 1 som innehar förkunskaper i läsning och skrivning. I 

motsats till denna positiva utveckling visar samma forskning att antalet starka läsare 

har minskat. Man arbetar idag mer medvetet för att hitta de mindre starka läsarna för 

att så snabbt som möjligt kunna sätta in de hjälpande åtgärder som krävs (a.a.). 

Elevers olika kunskapsnivå inom en klass påverkar hur man bör planera och 

genomföra undervisningen (Gustafsson & Myrberg, 2002).  

2.2.5 Klasstorlek  

Gustafsson och Myrberg (2002) berör i sin forskning kring hur klasstorleken 

påverkar elevers studieprestationer att det i de lägre skolåren från år 1 upp till år 3 

ger goda effekter om man arbetar i mindre grupper och håller elevantalet i varje klass 

lågt. Klasstorleken är även nära sammankopplat med lärarens arbetsbelastning. Desto 

fler elever som ingår i en klass desto mer förberedelsearbete krävs av läraren vilket i 

sin tur kan leda till ökad stress. En lärare som har ett mindre elevantal i sin klass ges 

större möjligheter att lära känna sina elever vilket underlättar i arbetet att 

individualisera undervisningen. Författarna menar även att en klass kan förändras då 

det kommer nya elever eller försvinner elever, detta påverkar klassammansättningen 

och förändrar undervisningssituationen. 

2.2.6 Tidsaspekten 

Tid är en ännu en aspekt som påverkar lärarens möjligheter att utveckla elevernas 

läs- och skrivförmåga. Elever behöver olika mycket tid för att tillägna sig kunskap 

eller få förståelse för hur man ska arbete med en uppgift (Gustafsson & Myrberg, 

2002). Myrberg (2003) framhåller vikten av att läraren regelbundet ska ges möjlighet 

att arbeta med varje elev individuellt och fortlöpande, för att göra detta möjligt krävs 

resurser. För att läs- och skrivutvecklingen ska komma framåt är det är viktigt att 

hitta tillfällen för varje enskild elev, varje vecka. Han menar vidare att vid dessa 

personliga möten med eleven ges läraren verktyg att diagnostisera och därmed 

anpassa undervisningen för den enskilde eleven (a.a.). Hargreaves (1998) belyser att 

intensifieringen av yrket gör att läraren blir alltmer beroende av färdigproducerat 

material och anlitade specialister. Läraren får svårare att hinna med att göra 
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personliga bedömningar och långsiktiga planeringar vilket kan påverka elevernas 

utveckling negativt. Det finns idag mindre möjligheter för läraren att göra 

yrkesmässiga bedömningar av eleverna i klassrumsmiljön (a.a.) 

2.2.7 Styrdokumenten 

Hargreaves (1998) menar att lärarens arbetsområde har förändrats. Pedagogen måste 

idag anpassa sig till nya läroplaner och kursplaner, möten med kollegor och föräldrar 

har blivit fler och nya bedömningsstrategier kommer till. Skolverket (2010) skriver i 

en rapport att bedömning i olika former fått en allt större plats i lärarens arbete. De 

menar att forskning har visat att bedömning och dokumentation både kan gynna och 

styra barns lärande. Enkvist (2005) anser att i de kurs- och läroplaner för 

grundskolan som kom år 2000 inte finns någon gräns för elevernas 

kunskapsutveckling, planerna klargör heller inte hur till exempel arbetssätt eller 

organisation ska utvecklas. Läroplanerna kräver däremot att lärare och elever ska 

tolka kursplanerna och genom den tolkningen kunna planera och utvärdera 

undervisningen individuellt. Författaren påpekar också att man helt krasst kan påstå 

att lärarna ska gissa sig till vad myndigheterna avser i läroplaner och kursplaner och 

att många av strävansmålen är så abstrakta att de blir omöjliga att mäta (a.a.). 
Lindgren (2008) menar att styrdokumenten innehåller mål och formuleringar som 

präglas av demokratiska värden och även hon ser en svårighet i att bedöma utifrån de 

otydliga målen. Pehrsson och Sahlström (1999) håller inte med utan menar att 

kursplanerna till Lpo 94 istället ger stora möjligheter att individanpassa 

undervisningen efter elevens behov. I läroplanen Lpo 94 (Skolverket, 2006) kan man 

läsa att all tillgänglig information ska sättas i förhållande till kursplanerna och 

användas till att göra en så fullständig bedömning av elevens kunskaper som möjligt. 

2.3 Perspektiv på kartläggning 

Høien och Lundberg (1990) menar att prov och tester är det man ofta tänker på när 

det gäller diagnostisering i pedagogiska sammanhang och då främst för att få reda på 

vilken typ av problem eleven har. De bästa diagnoserna genomförs kontinuerligt i 

den dagliga undervisningen. De anser vidare att genom att regelbundet lyssna på 

eleven i högläsningssituationer, i diskussioner eller samtal med andra elever och 

vuxna får läraren en god uppfattning om elevens utveckling. Gränsen mellan 

undervisning och diagnostisering suddas ut, diagnosen och undervisningen bygger på 

och utgår från varandra (a.a.). Ellmin (1999) håller med om detta och påpekar att 

man bäst följer elevens utveckling i naturliga undervisningsmiljöer löpande över tid. 

Författaren beskriver detta som autentisk mätning och utvärdering, det innebär att 

eleverna inte bedöms vid enstaka tillfällen utan under hela skoltiden i den naturliga 

skolmiljön. Han menar att autentisk mätning är en produktion, ett byggande av 

kunskap. Den autentiska mätningen är en kontinuerlig mätning över tid av elevens 

framsteg (a.a.). Begreppet autentisk mätning kan sättas i relation till Skolverkets 

(2010) och Nyströms (2004) begrepp formativ bedömning, dessa två begrepp har 

samma betydelse. 

Nyström (2004) anser att formativ bedömning har för avsikt att ge både läraren och 

eleven information som kan användas som grund och stöd till att utveckla det 

fortsatta lärandet och undervisningen. Skolverket (2010) beskriver den formativa 

bedömningen som ett verktyg som kan främja och hjälpa eleven till att vara delaktig i 

bedömningsprocessen. Ett annat sätt att mäta elevers kunskap är genom summativ 

bedömning (a.a.). Det är enligt Ellmin (1999) en reproduktion och ett återgivande av 
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kunskap. Enligt Nyström (2004) är den summativa mätningen främst till för att 

sammanfatta lärandet och visar det samlade resulterat av en specifik del av 

undervisningen. Skolverket (2010) menar att den summativa bedömningen 

tillskillnad från den formativa, summerar och blickar tillbaka på tidigare lärande, ett 

exempel på detta är betyg.  

2.3.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten på tester, bedömningar och prov måste ibland ifrågasättas 

(Nyström, 2004). Flera olika faktorer kan påverka resultatet av bedömningen, det kan 

handla om att eleven har personliga problem eller andra yttre faktorer som, hunger, 

trötthet eller liknande känslor men även om det är olika personer som ska bedöma 

samma prestation påverkar hur resultatet värderas. Författaren menar vidare att 

läraren vid bedömningssituationerna ger signaler till eleven som anpassar sitt lärande 

efter vad han eller hon tror att läraren avser. Om läraren kan utforma 

bedömningssituationen så att den visar vad läraren anser är viktigt, blir situationen 

och bedömningen positiv för eleven. Misslyckas läraren med att vara tydlig i vad 

som avses kan det däremot få motsatt effekt och istället bli en negativ situation för 

eleven (a.a.). 

2.3.2 Positiva och negativa effekter 

Nyström (2004) anser att bedömningar kan sägas vara ett läromedel vars syfte är att 

främja lärandet i skolan. Han menar att lärare ibland säger att de bedömer eleverna 

kontinuerligt, att bedömningen är en del av arbetet med eleverna och integrerat i 

undervisningen. Risken med ett sådant förhållningssätt är att läraren bedömer andra 

saker än vad som var avsikten. En konsekvens för eleven kan bli att han eller hon 

alltid känner sig påpassad och inte vågar slappna av i rädsla för att göra misstag eller 

fel som kan påverka lärarens bedömning negativt (a.a.). Skolverket (2010) håller 

med och menar att det ökade antalet betyg och bedömningar gör att allt fler barn 

känner sig stressade och pressade i skolan.  

Høien och Lundberg (1990) anser att ordet diagnostisering ofta har en negativ klang. 

Men diagnostisering i läsutvecklingen handlar om olika sätt att kartlägga, utreda och 

värdera något som till exempel elevens läs- och skrivutveckling eller lärarens sätt att 

arbeta och lägga upp undervisning. Detta sker i syfte att följa den pedagogiska 

principen om att individanpassa undervisningen utifrån elevens behov (a.a.). 

Pehrsson och Sahlström (1999) menar att diagnosmaterial produceras för att öka 

möjligheterna att upptäcka och kunna förhindra att barn får problem när de ska börja 

läsa och skriva. Dahlin (2006) anser att små men tidiga insatser bidrar till stora 

vinster längre fram i läsutvecklingen (a.a.). I en rapport från Skolverket (2010) håller 

man med om detta och menar att det ibland anses behövas fler tester, bedömningar 

och dokumentationer för att kunna hjälpa elever som riskerar att hamna i läs- och 

skrivsvårigheter. De menar också att bedömningar av elevernas kunskaper kan hjälpa 

till att skapa internationellt konkurrenskraftiga medborgare (a.a.). Björk och Liberg 

(1996) har som åsikt att de flesta barn lär sig läsa och skriva utan några större 

problem men för en del barn går det inte lika smärtfritt.  Även om vi kommit långt 

med att på förhand kunna se om en elev kommer att få läs- och skrivproblem, genom 

tester, prov och diagnostiseringar, kommer det aldrig finnas en metod som upptäcker 

dessa elever med fullkomlig säkerhet (a.a.).  
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2.4 Kartläggningsmetoder 

Nedan kommer vi redogöra för ett urval av olika typer av kartläggningsmaterial inom 

läs- och skrivutveckling som finns att tillgå. 

2.4.1 Portfolio 

Portfolio som kartläggningsmetod innebär att elevens utveckling dokumenteras 

löpande under skolgången (Ellmin, 1999). Portfolio kan vara en metod som hjälper 

eleven att få syn på den kunskap de redan tillägnat sig men också få en bild av vad de 

behöver utveckla. Portfoliometoden handlar för lärarens del, om att handleda eleven i 

sin utveckling och hjälpa eleven att ta ansvar och kontroll över sitt lärande. 

Portfolion är en plats där eleven samlar sitt arbete, både pågående arbeten och ett 

urval av färdiga produkter. Materialet behöver inte nödvändigtvis samlas i en mapp 

eller pärm menar författaren utan kan samlas i en datafil, cd-skiva eller i en låda. Det 

samlade materialet kan vara allt från prov eller delmål som ska uppnås till elevens 

egna mål eller utvalda arbeten från i olika ämnen. Portfolion kan också innehålla 

självporträtt, foton på eleven i arbete, elevens åsikter om vissa ämnen eller den egna 

utvecklingen. Vad man väljer att ha med i portfolion är olika. Det är upp till varje 

skola att arbeta fram en modell för vad en portfolio ska innehålla (a.a.). 

2.4.2 God läsutveckling 

Lundberg och Herrlin (2003) skriver att mycket forskning haft fokus på läsprocessen, 

vad som händer och varför det ibland kan gå fel. Författarna har utformat sitt 

material baserat på den forskningen. De menar att utvecklingen av barns läsförmåga 

innefattar fem olika dimensioner, fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i 

läsningen, läsförståelse och läsintresse. God läsutveckling – kartläggning och 

övningar bygger på de fem dimensionerna. Inom varje dimension har författarna 

utformat ett antal faser som ligger till grund för kartläggningen. De betonar att dessa 

faser inte ska ses som mål i undervisningen utan som kännetecken i läsutvecklingen. 

Till de flesta av faserna i kartläggningsmaterialet finns övningar kopplade. Det är 

både gruppövningar och övningar som kan göras med enskilda elever beroende på 

vad det är som behöver tränas. Materialet innehåller också en del andra förslag på 

tester som kan användas i syfte att kartlägga barns läsutveckling (a.a.). 

2.4.3 LUS - Läsutvecklingsschema 

Allard och Sundblads (1982) material dokumenterar och följer elevens läsutveckling. 

Materialet består av ett läsutvecklingsschema, protokoll, dokumentationspärm och en 

handledning. Läsutvecklingsschemat är uppbyggt av 23 steg där elevens 

läsutveckling synliggörs. I pärmen samlas de protokoll som fylls i med 

läsutvecklingsschemat som grund. Handboken beskriver vad varje steg i schemat 

behandlar och vad eleven ska kunna för att ha uppnått steget. Handboken tar även 

upp olika orsaker till att en elevs läsinlärning kan vara långsam. Det kan till exempel 

handla om syn och hörselnedsättningar som kan påverka läsinlärningen. Författarna 

påpekar vikten av att pedagogerna i skolan samarbeta kring LUS-materialet för att 

tillsammans kunna hjälp eleverna framåt (a.a.). 

2.4.4 TIL - Tidig intensiv lästräning 

Tidig intensiv lästräning är ett program där författaren menar att man tidigt kan hitta 

och fånga upp de elever som riskerar att hamna i läs- och skrivsvårigheter (Dahlin, 
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2006). Materialet består av åtta delprov under höstterminen i år 1 och sex delprov 

under vårterminen. Under höstterminens delprov framkommer vilka elever som bör 

få möjlighet att delta i TIL-programmet, som startar i början på vårterminen. Under 

vårterminen får man sedan ytterligare möjligheter att fånga upp elever som behöver 

arbeta med TIL. Materialet innehåller förutom delproven även en arbetsgång som 

beskriver det dagliga arbetet med TIL-programmet. TIL-metoden innebär att man 

under tolv veckor får enskild lästräning i 20-30 minuter fem gånger i veckan (a.a.). 

2.4.5 PISA och PIRLS 

PISA är en internationell kunskapsstudie som genomförs vart tredje år. Projektet har 

bland annat som mål att mäta femtonåringars läsförmåga, samt utvärdera hur väl de 

tillägnat sig kunskapen och hur väl de omsätter den i olika sammanhang (Skolverket, 

2001). PIRLS (Skolverket, 2007) är internationella mätningar som mäter 

läsförmågan hos elever i år 4. Man genomför dessa mätningar med avsikt att jämföra 

läsförmågan mellan olika länder men även för att följa eventuella förändringar i sitt 

eget land (a.a.). 

2.4.6 Screening 

Screening är ett samlingsnamn för en rad tester där resultatet poängsätts med hjälp av 

en stanineskala, detta sammanställs sedan och kan jämföras med resultat från hela 

landet. Screening är avsett att ge en översiktlig bild av elevens och gruppen läs- och 

skrivnivå (www.hogrefe.se). Inom screening kan man använda sig av olika material. 

Exempel på screeningmaterial är bland annat ELSI, DLS bas och H4 och H5. 

2.4.7 ELSI 

ELSI är ett läromedel som bland annat består av läsebok, arbetshäften och ett 

diagnosmaterial (Malmqvist m.fl., 1982). Författarna menar att diagnosen ska 

användas som ett fortlöpande verktyg som under läsundervisningens gång följer 

elevens utveckling. Till materialet hör även ett förkunskapsprov som består av fyra 

delar. De två första delarna testar elevens bokstavskännedom medan de andra två 

visar vilka ord eller meningar eleven kan läsa (a.a.). 

2.4.8 DLS 

DLS bas för skolår 1-2 är ett diagnostiskt material där både läslust, läsfärdighet och 

skrivning kan testas (www.hogrefe.se). I delprovet kring läslust testat elevens 

inställning till att läsa. I läsningstestet ska eleven para ihop meningar med bilder och 

i det tredje delprovet ska eleven skriva en berättelse till en bild, detta för att läraren 

ska få en bild av elevens kunskapsnivå (a.a.). 

2.4.9 H4 och H5 

H4 och H5 är ett test som mäter mekanisk avläsning samt läshastighet vid högläsning 

(Pehrsson och Sahlström, 1999). Testet görs under en minut och består av 153 vanliga 

ord med stigande svårighet, från 2-3-bokstavsord till flerstaviga ord och ord med 

konsonantkombinationer. Endast några enstaka vanliga ljudstridiga ord förekommer. 

Detta test kan användas återkommande för att mäta elevens utveckling i läshastighet.  
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2.5 Teoretiskt ramverk 

Ramfaktorteorin beskriver förhållanden inom skolan som lärare och elever inte kan 

påverka och hur de faktorerna kommer att inverka på undervisningen (Lindblad, 

Linde & Naeslund, 1999). Politiska och administrativa beslut påverkar till stor del 

hur undervisningen styrs och begränsas. För att få förståelse för varför man jobbar 

med kartläggningar, utvärderingar och uppföljningar i den omfattning som man gör i 

skolan idag har vi valt att utgå från ramfaktorteorin (a.a.).  

Ramfaktorteorin har sin grund i Dahllöfs (1967) forskning som påbörjades redan i 

slutet på 60-talet. Lindblad m.fl. (1999) beskriver att man kan nyttja ramfaktorteorin 

som ett slags verktyg för tankar om utbildningsplanering, för att ta reda på vilka 

ramar som omger oss i skolan och för att undersöka vilka effekter de har på skolan 

och dess utformning. Dessa ramar skapas till stor del av de politiska beslut som fattas 

som berör skolan men det finns även andra ramar som påverkar skolans sätt att 

arbeta (a.a.).  

I mycket enkel form kan ramfaktorteorin beskrivas utifrån följande modell: 

 

 

 

Denna modell visar i korthet avsikten med teorin vars ändamål är att försöka förstå 

och beskriva sambandet mellan hur undervisningens resultat påverkas av 

undervisningsförloppet som i detta fall benämnt process, som i sin tur påverkas av de 

yttre ramarna (Lindblad m.fl., 1999). 

Lundgren (1972) menar att man med begreppet ramar beskriver en form av yttre 

gränser, alltså de faktorer som påverkar arbetet med vad som är möjligt eller inte 

möjligt i skolan. Dessa ramar kan ta form till exempel i tiden vi har att tillgå för 

instruktioner och arbete med eleven, elevgruppsammansättning, elevens 

förkunskaper samt mål och innehåll i undervisningen utifrån kursplaner och 

läroplaner (a.a.).   

Lindblad m.fl. (1999) beskriver att ramfaktorteorin sedan dess uppkomst har 

utvecklats. Man talar idag även om de fysiska, administrativa och juridiska ramar 

som påverkar arbetet i skolan. Man har utvecklat frågor kring ramfaktorteorin som 

varför dessa ramar uppstår? Varför uppkommer dessa relationer mellan ramar, 

processer och dess resultat?  Även befintliga traditioner inom skolan och aktörernas 

tankar om vad man ska tala om och på vilket sätt man gör det spelar stor roll när det 

gäller de ramar vi har att arbeta utifrån. Idag arbetar skolan målinriktat, vilket 

innebär att läroplanen och kursplanerna får både en bestämmande och en 

begränsande roll och stor inverkan på hur vi utformar undervisning för att leva upp 

till dessa styrdokument (a.a.).  

Lundgren (1972) skildrar begreppet processer som han menar innefattar de 

pedagogiska processer som sker för att uppnå resultatet med utgångspunkt i de givna 

ramar vi fått från bland annat läroplanen och kursplaner. Processen styrs till stor del 

utav läraren och hur de arbetar utifrån de ramar som finns. Det är arbetet kring dessa 

processer som formar och skapar slutprodukten, resultatet (a.a.).  

RAMAR RESULTAT PROCESS 
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Gustafsson & Selander (1994) menar att med hänsyn till ramfaktorteorin kan man till 

stor del förutsäga vilka processer som inte kommer vara möjliga att genomföra 

utifrån de ramar som råder. Resultatet blir en produkt utifrån de processer som är 

möjliga att genomföra. Man kan aldrig förklara och få en bild av resultaten av 

processerna om man inte ser till processernas utformning inom de gränser ramarna 

ger. 

 



13 

3 PROBLEM 

Vår avsikt med uppsatsen är att ta reda på vilka ramar och faktorer som möjliggör 

eller begränsar lärares arbete med att kartlägga och följa upp barns läs- och 

skrivutveckling i år 1. 

  

 Vilka kartläggningsmetoder i tidig läs- och skrivutveckling finns? 

 Hur undervisar pedagogerna utifrån de kartläggningar som görs, för att 

möjliggöra och kunna erbjuda eleverna en anpassad undervisning? 

 Vilka faktorer möjliggör eller hindrar det fortsatta arbetet? 
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4 METOD 

Här kommer vi att redovisa för vilka metoder vi har arbetat med vid insamling och 

bearbetning av data, undersökningsgrupp, analys samt de etiska överväganden vi 

tagit hänsyn till. Här görs också en beskrivning av ramfaktorteorin som är det 

teoretiska ramverk resultatet kommer att analyseras utifrån. 

4.1 Kvalitativmetod 

Vår avsikt var att ta reda på hur lärare i år 1 arbetar med kartläggningar och 

uppföljningar av de resultat kartläggningen visade. Vi ville även få fram lärarnas 

uppfattningar och tankar kring arbetet med kartläggning och uppföljning. En 

förutsättning för att få insikt i detta var att samla in material, denna insamling har 

skett genom intervjuer med lärare som arbetar i år 1 på sex av sju skolor i en 

mellansvensk kommun. Vi har i utformandet av intervjuerna valt att arbeta utifrån en 

kvalitativ metod.  

Trost (2005) förklarar att en kvalitativ undersökning kan variera på ett flertal sätt, det 

skiljer sig från fall till fall hur man samlar in och bearbetar data beroende på vad man 

är intresserad av att ta reda på. En kvalitativ undersökning används till att förklara 

observerbara fenomen som till exempel en persons upplevelser och erfarenheter av 

något (a.a.).  

Intervjufrågorna utformade vi utifrån en ambition om att de skulle vara enkla att 

förstå för den som blev intervjuad, samt att de skulle ge tillfälle för följdfrågor. Detta 

för att få så stor förståelse som möjligt för hur den intervjuade personen känner och 

tycker och ge dem möjlighet att formulera svaren med egna ord. Vi arbetade utifrån 

dessa tankar och våra frågeställningar fram 13 intervjufrågor. Intervjun utfördes i 

halvstrukturerad form enligt Kvales (2009) anvisningar.  

Vi genomförde en pilotstudie som föll väl ut och som därför ingår i resultatet. De vi 

intervjuade fick samma frågor som var av öppen karaktär med möjlighet för oss att 

ställa följdfrågor. I en del fall fick frågor strykas beroende på vad de intervjuade gett 

för svar på föregående frågor.  

4.1.1 Genomförande av intervjuer 

Vi tog i god tid kontakt med de lärare i år 1 som vi ville intervjua. Vi kontaktade 

dem via telefon för att kort informera om vilka vi var och vad saken gällde. 

Samtidigt bokade vi en tid för intervju. Samtliga intervjuer har skett på den skolan 

där läraren arbetat. Vi skickade i förväg ut de frågor vi skulle ställa till dem under 

intervjun via mail (se Bilaga 1). Detta för att vi ville ge lärarna möjligheten att 

fundera och reflektera kring hur de arbetar med dessa punkter. Vi var övertygade om 

att detta var nödvändigt för att de skulle kunna ge oss genomtänkta svar. Man är inte 

alltid är medveten om alla moment och metoder som tillämpas i det dagliga arbete, 

en del saker sker per automatik och reflekteras inte alltid över. Att få frågorna på 

förhand var något de lärare vi skulle intervjua uppskattade väldigt mycket.  

Det finns dock både fördelar och nackdelar med att göra på detta sätt, att skicka ut 

frågorna i förtid. Som vi nämnt ovan upplevde vi en positiv effekt i att de var 

förberedda, men risken är att de förbereder sig och tänker till för mycket så att svaren 

formas efter vad de tror vi vill veta. Det finns en fara i att den intervjuade strävar 

efter att uppnå kriterierna för den goda intervjupersonen som Kvale (2009) beskriver 

och som ger alltför långa och ingående beskrivningar om sin situation. Detta kan 
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ibland göra det svårt att tolka eftersom det kan innebära att den intervjuade personen 

kanske omedvetet inte återger en sanningsenlig bild av verkligheten utan snarare en 

vision om hur man önskade att verkligheten såg ut. De talar runt eller döljer sina 

verkliga åsikter och tankar kring, i det här fallet, sitt sätt att arbeta (a.a.). 

Intervjuerna har ägt rum på en avskild plats så som i ett tomt klassrum eller 

grupprum för att underlätta för inspelning samt för att ge möjlighet att samtala ostört. 

Trost (2005) skriver om att fördelen med att just spela in är att man flera gånger kan 

gå tillbaka och lyssna och tolka till exempel tonfall eller ordval, men främst att man 

kan fokusera helt på utbytet med den man intervjuar istället för att lägga fokus på 

anteckningar. Detta ser vi som en stor vinst för att skapa en så bra intervjusituation 

som möjligt och det var avgörande när vi valde tillvägagångssätt. 

4.2 Undersökningsgrupp 

Vi har valt att intervjua lärare som arbetar i år 1 på sex av sju skolor i en 

mellansvensk kommun. Detta innebär att vi genomfört sex intervjuer. Anledningen 

till att vi valde att intervjua lärare i år 1 är att vi sett att stort fokus ligger på läs- och 

skrivutveckling under det första året. Många kartläggningar görs därför också i år 1 

så att läraren ska kunna följa elevens utveckling. 

4.2.1 Etiska överväganden 

I enlighet med Vetenskapsrådets (2003) informationskrav skall man informera den 

man intervjuar om att deltagandet är frivillig och kort berätta vad undersökningen 

gäller. Detta belyser även Trost (2005) när han skriver om dilemmat kring hur 

mycket information om vad undersökningen kommer handla om som ska lämnas ut 

till den om ska intervjuas. Man vill att de ska veta vad det handlar om men man vill 

inte ge dem för mycket information med risk att styra deras uppfattningar och tankar 

om ämnet (a.a.) I vår första telefonkontakt med den vi tänkt intervjua gav vi en kort 

beskrivning av vad vilket ämne intervjun skulle komma att beröra. Vetenskapsrådets 

(2003) krav för samtycke uppfyllde vi då den som blivit tillfrågad och informerad 

om vad intervjun skulle komma att gälla tackade ja till att delta.  

Konfidentialitetskravet inbegriper enligt Vetenskapsrådet (2003) risken för att 

individer som intervjuats i studien oavsiktligt kan identifieras. Vi kommer i 

undersökningen inte lämna ut namn på den som intervjuats och inte heller på den 

skola de arbetar på. Eftersom det framkommer i metoden att vi intervjuat lärare från 

år 1 i en mellansvensk kommun uppstår ju ändå en risk att någon skulle kunna 

identifiera en av de som intervjuats. Enligt Vetenskapsrådet (2003) bör man betänka 

huruvida värdet av informationen överväger eventuella negativa konsekvenser för de 

berörda. Trost (2005) anser att det alltid finns de som tror sig veta vilka personer som 

blivit intervjuade är och även om man förnekar att deras gissningar är sanna så är de 

fortfarande själva övertygade om att de har rätt, han menar att detta är så gott som 

undvikligt (a.a.). 

Rekommendationer från Vetenskapsrådet (2003) lyder att forskaren bör fråga 

undersökningsdeltagare, uppgiftslämnare och andra berörda personer om de är 

intresserade av att få att få en rapport eller sammanfattning av undersökningen. Detta 

har vi inte gjort men det har i något fall varit lärare som bett att få ta del av resultatet 

och vi har svarat att de ska få möjlighet till detta. Trost (2005) hävdar till skillnad 

från Vetenskapsrådet att den intervjuade inte har någon rätt att ta del av resultatet. 
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4.3 Analys 

Vi har bearbetat intervjumaterialet genom att lyssna igenom inspelningarna och 

transkriberat innehållet. I försök att finna svar på våra frågeställningar har vi tolkat 

materialet utifrån en hermeneutisk metod. Vårt resultat har vi sedan analyserat 

utifrån ramfaktorteorin. 

4.3.1 Hermeneutisk metod 

I bearbetningen av resultatet har vi hämtat stöd ur den hermeneutiska metoden. Vi 

har arbetat utifrån ambitionen om att få en uppfattning om hur de vi intervjuat 

föreställer sig och upplever sitt eget arbete och arbetssituation. Närvänen (1999) 

berör i sin bok det faktum att varje analys i sig egentligen redan är en tolkning. 

Hartman (1998) beskriver den hermeneutiska metoden som en beskrivande metod, 

inom denna utgör tolkningen en central del, en konsekvens av detta är att vi 

människor upplever och tolkar olika. Våra tolkningar påverkas till stor del av vår 

förförståelse samt egna erfarenheter. Användandet av denna metod innebär att våra 

olika sätt att tänka och tolka ger olika uppfattningar om vad en sanning är. 

Författaren skriver att "man försöker tolka människor som själva tolkar världen de 

lever i" (a.a., s. 13). Risken med att tolka utifrån ett hermeneutisk perspektiv är att 

tolkningen blir väldigt subjektiv och inte återspeglar sanningen (Maltén, 1995). Detta 

har vi försökt motverka genom att skapa en så god förståelse som möjligt av lärarnas 

verksamhetsvärld för att underlätta tolkningen. Utifrån den skriftliga bearbetningen 

av intervjuerna har vi analyserat vad lärarna sagt baserat på våra egna tolkningar. 

Tolkningarna har vi grundat på de svar lärarna gav på våra intervjufrågor samt våra 

känslor och intryck av rådande attityd och kroppsspråk under intervjusituationen. 

Enligt Hartman (1998) blir en hermeneutisk tolkning endast tillförlitlig om den 

beskriver det den är avsedd att beskriva. Maltén (1995) betonar vikten av att man i en 

hermeneutisk tolkning skall se till helheten. Detta kopplar han samman med det 

holistiska synsättet som innebär att man ser till flera delar för att skapa en helhet.  

4.3.2 Ramfaktorteorin som analysverktyg 

Utifrån ramfaktorteorin har vi försökt hitta mönster i vårt intervjumaterial. 

Ramfaktorteorin beskriver förhållanden inom skolan som lärare och elever inte kan 

påverka och hur de faktorerna kommer att inverka på undervisningen (Lindblad, 

Linde & Naeslund, 1999). Vi har funnit fem faktorer som påverkat lärarnas arbete: 

samverkan, lärarens kompetens, resurser, klassen och tid.  
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5 RESULTAT 

Här kommer vi presentera det resultat som framkommit genom att vårt material 

bearbetats och analyserats. Vi kommer även att presentera vilka 

kartläggningsmetoder som användes samt vilka faktorer som påverkade lärarnas 

arbete samt hur uppföljningen och det fortsatta arbetet såg ut. 

5.1 Kartläggningsmetoder som pedagoger använder 

Av de sex lärare vi har intervjuat använde fem av dem olika typer av material för att 

kartlägga sina elevers läs- och skrivutveckling. Det var alltså endast en av de sex 

lärarna som inte använde sig av något kartläggningsmaterial alls förutom det 

screeningtest som utförs i alla år 1.  

5.1.1 Formativa kartläggningsmetoder  

God läsutveckling som är en formativ kartläggningsmetod användes av fem av de 

sex lärarna. Samtliga av dem hade som ambition att arbeta med 

kartläggningsmaterialet kontinuerligt, de önskade alla att de hade haft möjlighet att 

jobba med materialet i större utsträckning än vad de gjorde idag. 

En lärare uttrycker arbetet med God läsutveckling på detta vis: 

Den använder jag nog mindre än jag borde.  

En annan lärare säger om samma metod: 

Löpande, ibland väldigt tätt och i perioder mer sällan. 

5.1.2 Summativa kartläggningsmetoder 

Alla de lärare som arbetade med God läsutveckling kompletterade detta material med 

olika typer av summativa mätinstrument, som till exempel H4 och H5, ELSI och 

screening. En del av lärarna hade skapat sitt eget material för att mäta 

bokstavskännedom samt hur väl eleverna klarade att läsa enkla ord. De summativa 

materialen används oftast i början av höstterminen i år 1 för att få en uppfattning om 

barnens kunskaper, det är sällan dessa material används löpande. 

Kan dom alla bokstäverna och kan läsa alla orden, då behöver man ju inte ta det 

någon mer gång. 

5.1.3 Lärarnas tankar om materialen de använder 

God läsutveckling upplevde lärarna som ett mycket bra men omfattande material, 

både på gott och ont. Den tar upp många viktiga delar i elevers läs- och 

skrivutveckling och är ett tydligt verktyg för läraren. Den förklarar på ett bra sätt för 

både elev och förälder, vad eleven förväntas kunna.  

Bra som hjälp och tips över vilka delar som ska vara med. Ger bra bild av 

elevens kunskaper. 

En negativ aspekt av God läsutveckling är att det tar tid att arbeta med metoden på 

rätt sätt menar en del av lärarna. Det är ett omfattande material som kräver att man 

ska sitta ned med eleven. Vissa lärare uppfattar att materialet visar sådant som 

läraren redan vet om elevernas läs- och skrivutveckling. 

Sen omfattar den så väldigt mycket som jag redan ser. 
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Alla lärare arbetade med metoden tillsammans med eleven på olika sätt. En del av 

lärarna lade stor vikt vid att eleven själv skulle förstå och vara delaktig i arbete kring 

God läsutveckling. Andra såg det mer som ett verktyg för deras egen skull och 

eleverna kände inte till att materialet användes. 

Anledningen till att materialet God läsutveckling användes skiftade, någon menade 

att det tydligt visade elevens kunskapsnivå och att man själva valt materialet. Andra 

menade att det var ålagt av rektor och bestämt att hela kommunen skulle kartlägga 

utifrån detta material. Oavsett anledning menade samtliga lärare som använde 

materialet att det var ett bra material. 

Den lärare som inte använde materialet menade att tiden och resurserna 

kartläggningen krävde inte fanns att tillgå och att hon därför inte hade någon 

möjlighet att arbeta med det. 

Samtliga av de lärare som arbetade med att kartlägga sina elever gjorde inledningsvis 

på höstterminen i år 1 en summativ mätning kring barns bokstavskännedom och 

huruvida de klarade av att läsa enkla ord och meningar. En del av lärarna som hade 

elever som behärskade att läsa utförde senare under terminen H4- och H5-tester. 

Detta för att se hur automatiserad deras avkodning var samt mäta elevernas 

läshastighet. Alla skolor i kommunen är ålagda att i slutet på vårterminen i år 1 

utföra screeningtester, detta test utfördes på uppdrag av kommunens egen 

specialpedagog. 

Screening bemöttes med olika känslor av lärarna: 

Jag upplever ingen äkthet i screening, man kan träna inför testet. 

Läraren tyckte dessutom att slutet på vårterminen var lite för sent att utföra denna 

mätning. Flera av lärarna använde resultatet av de screeningmätningar som gjordes i 

förskolan för att få en uppfattning om elevens kunskaper innan de började hos dem i 

år 1. 

Screening görs i förskoleklassen, om de hamnar lågt vet vi ju att vi måste tänka 

på dem. 

5.2 Uppföljning och fortsatt arbete 

Alla lärarna såg processen med att lära sig läsa och skriva långsiktigt och som en 

process som sträcker sig över flera år. Bara för att man behärskar grunderna och kan 

läsa och skriva så kan man fortfarande utvecklas. Många upplevde att arbetet med att 

följa barnens läs- och skrivutveckling avtog för tidigt i samband med att eleverna 

började på mellanstadiet där man sällan efterfrågade tidigare mätningar av elevens 

läs- och skrivkunskaper. 

5.2.1 Resultatet av kartläggning 

Allra vanligast var att resultatet av kartläggningar delgavs till eleven, ibland även 

förälder och i de fall oro fanns för eleven diskuterade man resultatet med rektorn och 

specialpedagog eller speciallärare om det fanns en sådan på skolan. På de skolor där 

man inte hade en specialpedagog eller speciallärare i personalstyrkan vände man sig 

till kommunens egen specialpedagog för att få stöd i hur man skulle arbeta vidare. 

Men det är just uppföljningen, att hinna med det. Det tar mycket tid. Tar mycket 

tid att sitta med en elev, man gör det inte på tio minuter. Man behöver tid att 

tänka. 
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Det var också möjligt att kalla till en evö - elevvårdsöverläggning där man 

tillsammans med andra pedagoger, rektor och specialpedagog diskuterade kring hur 

man kunde underlätta och hjälpa eleven med behov av stöd. Om man ansåg att det 

behövdes kunde man även kalla till en evk - elevvårdskonferens där elevhälsoteam 

och föräldrar deltog. 

Fast det är egentligen inte det som är problemet, att hitta dom med svårigheter, 

utan att hitta hur man ska hjälpa dem. 

Resultatet av kartläggningen anses av flera ge en god bild av vad eleven kan eller 

inte kan. Det blir en grund för samtalen kring elevens IUP - individuell 

utvecklingsplan och i vissa fall även för åtgärdsprogram. De som arbetar med 

metoden tillsammans med eleven menar även att det blir tydligt för eleven själv vad 

den kan och vad den behöver utveckla.  

5.2.2 Arbetet med elever i behov av särskilt stöd 

I arbetet med God läsutveckling lade de flesta lärarna mest krut på de elever som var 

i svårigheter att utveckla läs- och skrivförmågan. På de skolor där det fanns en 

speciallärare eller specialpedagog anställd jobbade man tillsammans med denna runt 

dessa elever. Eleven kunde få extra uppgifter att träna på beroende på vad de hade 

svårt för. Alla lärare har berättat att när de visste vilka elever som behövde hjälp har 

de varit extra uppmärksamma på dessa elever i det dagliga skolarbetet. Många av 

lärarna kände en frustration och kände sig otillräckliga i deras möjligheter att hjälpa 

dessa elever.  

Jag har inget att göra, i sanningens namn har jag inget alls att tillgå. Jag har 

ingen annan människa..... Jag känner att nej, såhär får det inte fortsätta. 

Det fanns skillnader i lärarnas åsikter kring hur tidigt man borde sätta in extra 

åtgärder. I vissa fall ansåg läraren att extrainsatser borde sättas in så snabbt som 

möjligt. En del lärare hade som vision att alla elever i deras klass skulle kunna läsa 

innan jullovet. Det fanns de som ansåg att man om eleven till höstterminen i år 2 

ännu inte lärt sig läsa och skriva fanns det anledning till oro. 

Då får man ta upp det. Man pratar med föräldrar och man kanske behöver träna 

lite mer intensivt. 

5.2.3 Arbetet med redan läskunniga elever 

Man kan i stort säga att arbetet med att kartlägga elever inte lade särskilt stort fokus 

på de elever som redan kunde läsa och skriva.  

Dom barnen som redan läser och som vi ser går framåt hela tiden dom fyller vi 

inte i det här läsutvecklingsschemat på. 

De elever som började år 1 med förkunskaper i att läsa och skriva eller snabbt lärde 

sig detta testade några av lärarna senare med H4 och H5 för att få en tydligare bild av 

vad de kunde och hur de utvecklades. 

5.2.4 Metoder som används i uppföljningen 

Några av lärarna använde IUP-blomman som ett sätt att göra elevens utvecklingsmål 

levande i undervisningen. En IUP-blomma är en figur där man på bladen skriver 

elevens utvecklingsmål. Någon av lärarna skickade även hem dessa blommor så att 

man kunde sätta upp dem på till exempel kylskåpet. 
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Man kan göra en IUP-blomma, där det till exempel står: Läsa tio minuter varje 

dag. 

En av lärarna hade även en IUP-blomma på schemat, under detta pass arbetade man 

med olika mål som stod skriva på elevernas IUP-blommor. 

Många av lärarna satte in extra stöd i form av till exempel hjälp av speciallärare, en 

del barn fick träffa en speciallärare flera gånger i veckan under en period. Om läraren 

hade en resursperson att tillgå gavs man möjligheten att själv arbeta extra med 

eleven. Många av lärarna hade en god relation med föräldrarna och gav i samförstånd 

med dessa extra uppgifter barnet skulle träna på hemma. 

Utifrån elevers olika kunskaper i att läsa och skriva gav man som lärare olika 

svårighetsgrad på uppgifterna till eleverna. Det fanns även exempel på lärare som 

skapade läsgrupper utifrån elevernas nivå i läsning. Den läraren resonerade såhär: 

Man ska egentligen inte nivågruppera dom. Men varför ska Kalle sitta och lyssna 

på Lisa medan hon knappt kan någon bokstav men Kalle kan läsa flytande. 

Dessa grupper var inte statiska, man fick byta grupp beroende på hur man 

utvecklades. 

Förhoppningsvis ska den gruppen som kan läsa bli väldigt stor. 

På en annan skola jobbade man också med läsgrupper fast i en annan form. Man 

arbetade med TIL, vilket innebar att man under fem veckor arbetade extra varje dag 

både i skolan och i hemmet. 

5.3  Faktorer som påverkar arbetet 

Nedan följer de faktorer som vi såg påverkade lärarna i deras arbete. 

5.3.1 Samverkan 

De flesta av lärarna framhävde vikten av att ha ett gott samarbete med hemmet. Detta 

var något som var av särskild vikt då man upplevde att eleven stod och stampade i 

sin utveckling och behövde en liten hjälpande knuff. En god dialog med hemmet 

kunde ge positiva effekter på elevens utveckling.   

Jag har inte rätt att kräva av föräldrarna att de ska lägga tid på detta hemma, men 

jag försöker förklara hur viktigt det är att man övar lite varje dag. 

Många av lärarna upplevde att en god samverkan med förskolan underlättade vid 

skolstarten. Man kunde även ha ett utbyte med förskolan och låta de elever som 

behövde träna grunderna extra vara med på deras samlingar i språklig medvetenhet. I 

ett fall hade man börjat med God läsutveckling redan i förskoleklassen som man 

sedan lämnade över till klassläraren i år 1 att fortsätta arbeta med. 

Lärarna samverkade även i de fall de hade möjlighet tillsammans med speciallärare 

eller specialpedagog. 

Det är skönt att ha någon att bolla med. Hur tycker du? Jag tycker såhär. 

Alla lärare hade möjlighet att vända sig till kommunens specialpedagog för att bli 

coachade i sitt arbete. 
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5.3.2 Kompetensutveckling 

Många av de lärare vi intervjuat hade många års erfarenhet av läraryrket. De 

uttryckte att de i stor utsträckning redan hade sett det kartläggningarna visade. De 

menade att kartläggningsmaterialet mer blev ett sätt att dokumentera utvecklingen.  

Många års erfarenhet har gjort att jag egentligen ser det här utan att behöva 

använda det. 

Läraren talade om själva kartläggningsmaterialet. En annan lärare uttryckte sin åsikt 

om kartläggningsmaterial på följande sätt: 

Det är en pappersprodukt 

Lärarna diskuterade även kring vikten av att utnyttja de lärarkompetenser som finns 

att tillgå.  

5.3.3 Resurser 

Flera av de lärarna vi har intervjuat har erfarit att det på grund av resursbrist var svårt 

att utföra kartläggningarna i den utsträckning man önskade. 

God läsutveckling har jag inte använt fullt ut någon gång, eftersom den kräver så 

mycket av mig. Helst skulle man vilja ha en person extra som resurs..  

De resurser som var avsatta för speciallärare eller specialpedagog var fördelade 

väldigt olika på de olika skolorna. På vissa av skolorna fanns dessa timmar i form av 

en speciallärare eller specialpedagog medan timmarna på andra skolor låg 

utplacerade på lärarna.  

5.3.4 Klassen 

Av de lärare vi har intervjuat skilde det stort i hur deras klasser såg ut. I några fall 

hade man endast några få elever i motsats till de som hade runt 25 elever. I samtliga 

klasser oberoende av elevantal fanns det elever i behov av extra stöd i sin läs- och 

skrivutveckling. En av lärarna framhöll däremot vikten av att en del barn borde ges 

möjlighet att arbeta i mindre grupper. Några av lärarna uttryckte att de skulle uppleva 

en vinst i om man började arbeta med God läsutveckling redan i förskoleklassen, 

detta för att underlätta det fortsatta arbetet i år 1. 

5.3.5 Tid 

Samtliga lärare som deltog i våra intervjuer upplevde tiden som ett problem, de hann 

inte arbeta som de önskade. Det gavs sällan tid för diskussion inom arbetslaget kring 

barnen. Kopplat till God läsutveckling menade de flesta att den mer omfattande 

kartläggningen var svår att hinna med. De upplevde det lättare att få in mätningar av 

barnens kunskaper i form av de summativa material de använde sig av. 

Men så har vi ju lite tidsbrist, det är svårt att göra så många uppföljningar. 

5.4 Sammanfattande resultat 

Resultatet visade att samtliga av de fem lärare som arbetade med att kartlägga sina 

barn använde sig av samma kartläggningsmaterial, God läsutveckling. De 

kompletterade i samtliga fall med andra typer av material av ej lika omfattande 

karaktär. Många såg det som ett bra hjälpmedel men upplevde att de hade svårt att 

hinna med att arbeta med materialet på ett så utförligt sätt som de skulle vilja. Vi 
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kunde konstatera att man lade mest fokus på de elever som riskerade att hamna i läs- 

och skrivsvårigheter. Vi fann att samverkan, kompetensutveckling, resurser, klassen 

och tid var avgörande faktorer kring hur man arbetade med kartläggning och 

uppföljning. 
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6 DISKUSSION 

Här kommer vi att diskutera resultatet från undersökningen. Vi kommer att ta upp 

kartläggningsmaterialet och de faktorer som påverkar arbetet med kartläggningar. Vi 

kommer även att ta upp nya frågor som uppkommit under arbetets gång samt göra en 

sammanfattning av diskussionen. 

6.1 Kartläggningsmaterial 

Resultatet visade att endast ett formativt kartläggningsmaterial användes av de lärare 

vi intervjuat. Ellmin (1999) samt Lundberg och Herrlin (2003) betonar hur viktigt det 

är att ha ett kontinuerligt kartläggningsmaterial som följer elevens utveckling under 

en lång period i den dagliga undervisningen. Skolverket (2010) påpekar att 

bedömningarnas betydelse i skolan har ökat. De menar vidare i sin rapport att 

bedömningarna kan hjälpa läraren att utforma undervisningen så att den hjälper och 

stöttar eleven på ett så fördelaktigt sätt som möjligt (a.a.). Vi anser att det är sorgligt 

att faktorer som tid och resurser ska påverka lärarnas möjligheter att använda 

kartläggningsmaterial i den utsträckning de vill, oavsett vilket material det gäller. 

Med tanke på detta är det obegripligt för oss att det inte läggs mer resurser på 

kartläggningar och uppföljningar av dessa. 

Harrisson (2005) samt Lundberg och Herrlin (2003) menar att det kan finnas en 

fördel med att snabbt kunna testa av elevernas kunskaper, men de betonar samtidigt 

att resultatet av en summativ metod måste kompletteras med ett mer långsiktigt 

material. Vi håller med författarna om att summativa kartläggningsmetoder kan vara 

en hjälp men vi menar samtidigt att formativa kartläggningsmaterial är mycket 

viktiga. Detta för att kunna hitta det eleven behöver hjälp med så att läraren kan 

utforma strategier och undervisningsmetoder som hjälper eleven framåt. Vi 

instämmer även i Ellmins (1999) påstående att formativa mätningar hjälper till att 

bygga upp elevens kunskaper. Dahlin (2006) betonar vikten av att göra tidiga 

insatser för att bäst kunna hjälpa elever som riskerar att hamna i läs- och 

skrivsvårigheter. Den screening som utförs i maj i år 1 menar vi kommer lite väl sent 

med tanke på detta. En lärare vi intervjuat ställde sig kritisk till screeningen ur den 

aspekten att den kunde tränas till på förhand och äktheten därför försvann, metoden 

blev då enligt läraren bara en pappersprodukt. 

Nyström (2004) menar att en del lärare anser att de bedömer eleverna kontinuerligt i 

det dagliga arbetet. Han påpekar faran i detta och vi instämmer till en viss del. En del 

av de lärare vi intervjuat har redan innan kartläggningarna sett eventuella svårigheter 

hos olika elever. Dessa lärares långa erfarenhet och yrkesskicklighet hjälper dem att 

se elevernas läs- och skrivutveckling utan att behöva kartlägga. Vi menar att med 

erfarenhet och yrkeskunnande är det möjligt att göra vissa bedömningar utan något 

specifikt material. Faran med detta kan som vi ser det vara att läraren riskerar att 

missa något eller att bristen på erfarenhet inte ger en komplett bild av elevens 

kunskapsnivå. De flesta av de intervjuade lärarna uttryckte dock att 

kartläggningsmaterial av olika slag var ett viktigt hjälpmedel för dem i arbetet. De 

menade också att elevernas kunskapsnivåer och eventuella svårigheter synliggjordes 

med hjälp av kartläggningsmaterialen. 



24 

6.2 Faktorer som påverkar arbetet 

Det är många faktorer som kan påverka arbetet kring kartläggningar och 

uppföljningar. Man bör ha i åtanke att barns tillägnande av kunskaper inom läsning 

och skrivning är en lång process och utvecklas långt upp i åldrarna. Skolverket 

(2007) anser att det därför är av stor vikt att man följer barnens utveckling under hela 

skoltiden, samt att lärare inom alla ämnen är insatta och har kunskap om elevers läs- 

och skrivutveckling. Man menar vidare att många gånger släpps elevernas läs- och 

skrivutveckling alltför tidigt (a.a.). Detta håller flera av de lärare vi har intervjuat 

med om, de anser att man slutar kartlägga alltför tidigt. De menar också att resultatet 

av tidigare kartläggningar vanligtvis inte följer eleven upp i högre årskurser. Vi 

frågar oss om det inte är en stor brist att kommunikationen och samverkan mellan 

olika enheter i skolan inte fungerar bättre. För de flesta barn kanske det inte spelar så 

stor roll om tidigare kartläggningsmaterial inte följer dem upp i årskurserna eller till 

en ny skola, men för de elever som riskerar att hamna i läs- och skrivsvårigheter kan 

det spela stor roll för elevens fortsatta läs- och skrivutveckling. Att man släpper 

arbetet kring att kartlägga och följa elevernas läs- och skrivutveckling tror vi hör 

ihop med lärarens arbetsbörda. När barnen blir äldre är det fler delar som ska in i 

undervisningen och det är svårt att fokusera på för många delar samtidigt. Lärare 

som undervisar på mellanstadiet tror vi brinner för andra ämnen än läs- och 

skrivinlärning och därför prioriteras det bort. 

Myrberg (2003) menar att det kommer att bli allt viktigare att eleverna kommer till 

skolan med goda förkunskaper för att lyckas i skolan. Vi menar att det borde läggas 

mer vikt vid samverkan mellan förskola och skola. Vi tänker att ett sätt kan vara att 

förskola och skola enas om och arbetar med samma kartläggningsmaterial. En del av 

de lärare vi intervjuat påpekade att de såg en brist i att tidigare kartläggningsresultat 

sällan efterfrågades när eleverna bytte skola eller fick nya lärare. Enligt vår mening 

behöver samverkan mellan lärare i förskolan och främst lärare i år 1 bli bättre, det 

skulle gynna alla barn. 

Vi håller med Hargreaves (1998) om att arbetstrycket på läraren har ökat under 

senare år. Lindgren (2008) påtalar att utvärderingar har blivit en allt större del av 

arbetet i skolan och även detta bidrar till att öka arbetsbelastningen på personalen i 

skolan. Den ökade arbetsbördan för lärare gör att barn i svårigheter ofta behöver mer 

hjälp än skolan kan erbjuda och det i sin tur gör att samverkan med och kraven på 

föräldrarna ökar. Läraren är beroende av föräldrarnas välvilja och förmåga att ge 

barnen extra hjälp i hemmet. Flera lärare som vi intervjuade menade att detta blir ett 

problem eftersom man inte kan förlita sig på hjälp från föräldrar. Men de påpekar 

också att hemmen ibland inte har möjlighet eller de förutsättningar som krävs för att 

kunna hjälpa sina barn. Det kan handla om språkförbistringar eller sociala problem.  

Nordenbo m.fl. (2008) uttrycker att en ensam lärare inte kan hjälpa alla elever i 

svårigheter. Lärarens kompetens råder inte bot på alla problem och det krävs tid och 

resurser för att kunna hjälpa elever i svårigheter. Lärarna gav uttryck för att det inte 

var så svårt att se vilka svårigheter eleverna hamnade i, men de upplevde att det 

istället var problem med att veta hur de ska kunna hjälp dem. Lundberg och Herrlin 

(2003) menar att man ska hjälpa och stötta eleverna där de befinner sig. Det kan 

enligt vår mening bli problem om det inte finns tid eller resurser för läraren. Även 

lärarna i våra intervjuer har alla påtalat att bristen på tid och resurser gör att de inte 

kan arbeta på det sätt de egentligen skulle vilja. Det lärarna upplever som det största 

problemet med kartläggningar är att det inte finns tillräckligt med tid att genomföra 
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och följa upp dem så som de skulle önska. Skolverket (2010) menar att det även 

finns tendenser till att vilja ha ännu fler kartläggningar än det redan finns. 

Internationella mätningar som PISA (Skolverket, 2001) och PIRLS (Skolverket, 

2007) bidrar också till att öka pressen på att utvärderingar ska utföras i större 

utsträckning. Med den arbetsbörda och det tryck som redan finns på lärares arbete 

frågar vi oss om det är möjligt att öka antalet utvärderingar och vad det i så fall 

skulle ha för syfte. Vi undrar om det inte istället blir en belastning och en 

begränsning för både lärare och elever. En kartläggning kräver tid och engagemang 

för att få önskad effekt.  

Nyström (2004) menar att bedömningar kan anses vara ett läromedel med syfte att 

gynna elevernas lärande och för att det ska kunna användas på detta sätt krävs 

resurser, tid och lärarekompetens. Vi upplever att många av lärarna vi intervjuat 

kartlägger barnen för sin egen skull vilket inte är syftet med kartläggningsmaterialen. 

Om inte barnen förstår syftet med kartläggningen, kartläggningsprocessen, kan 

bedömningssituationen leda till en negativ upplevelse. Vem som utför 

kartläggningarna och dennes kompetens kan ha stor inverkan på resultatet. Detta kan 

vi koppla till att det i resultatet av våra intervjuer framkom att de äldre lärarna många 

gånger redan såg eller hade sett det kartläggningen visade. Deras erfarenhet gjorde 

att de egentligen inte skulle behöva använda kartläggningsmaterial men att de kände 

sig tvungna att visa upp ett skriftligt reslutat. Lärarna menade att deras egna tankar 

och erfarenheter inte var tillräckliga. Vi menar att läraren helhjärtat måste ta sig an 

kartläggningarna som utförs, det kan inte vara ålagt lärarna från högre instanser. De 

måste inse vikten av att göra den för sin egen och elevernas skull. Vi anser att 

resultatet och syftet med kartläggningen påverkas av lärarens inställning och syfte 

med att göra den och kanske inte får den önskade effekt och blir så utvecklande för 

eleven som det är möjligt. 

Vi har upptäckt att väldigt lite vikt läggs vid kartläggning som ett sätt att identifiera 

starka elever. Det är enligt styrdokumenten något som inte får ske eftersom det ingår 

i läraruppdraget att individanpassa undervisningen för att hjälpa eleverna på bästa 

sätt. Det faktum att det inte finns tid och personal får konsekvenser. I en stor klass 

blir det svårare att individanpassa undervisningen, ett mindre elevantal underlättar 

för läraren i sitt arbete menar Gustavsson och Myrberg (2003). Både Ellmin (1999) 

samt Høien och Lundberg (1990) anser att uppföljning ska ske kontinuerligt i den 

naturliga klassrumsmiljön och det försvåras av stora elevgrupper. Vi menar att det 

sorgligt nog är de starka eleverna som är de stora förlorarna. De lärare vi intervjuat 

menar också att det saknas tid i skolan för att hinna med alla elevers utveckling på ett 

önskvärt sätt. 

Vi har funderat kring det faktum att väldigt stort fokus ligger på elevens utveckling 

av läsning medan skrivutvecklingen inte alls läggs någon större vikt vid att kartlägga. 

En tanke vi har kring detta är att det kanske är tidigt att börja med detta i år ett, att 

man först fokuserar på främst läsinlärning.  

6.3 Nya frågor 

Vi upplever ofta att "bra" lärare, de som verkligen försöker satsa allt på att erbjuda 

sina elever en individanpassad och varierad undervisning inte orkar med detta då 

energin förtas av andra uppgifter. När ska man inse att måttet är rågat? När nås 

bristningsgränsen för hur många arbetsuppgifter som kan ingå i lärarens yrke? Har de 

som fattar besluten uppifrån verkligen någon god insikt i lärares aktuella 
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arbetssituation? Vi upplever även eleverna som de stora förlorarna, hur ska man 

motverka att de drabbas? När ska man inse att ju mindre resurser som läggs i tidiga 

skolår kommer att kosta ännu mer i form av extra insatser när eleverna kommer 

högre upp i skolåren? Vi tycker det vore intressant att forska vidare kring hur starka 

elever bemöts i skolan då vi upptäckt att de lätt hamnar mellan stolarna. 

 

 

6.4 Sammanfattande diskussion 

Vi har i resultatet kunnat se att de faktorer som mest påverkar arbetet kring 

kartläggning och uppföljning är tid och resurser. Det visade sig att det inte var alla 

lärare som använde ett formativt material för att kartlägga sina elevers läs- och 

skrivutveckling. Däremot använde samtliga lärare någon typ av summativt material 

för att snabbt få en överblick av elevernas kunskaper.  

Vi har förvånats över att det kartläggs i betydligt större utsträckning än vi trodde. Det 

vi märkt är att mycket av den kartläggning som görs beror på lärarnas kunskap och 

erfarenhet. Synen på lärares arbete är att det bara handlar om rätta böcker och 

undervisa, men mycket arbete sker i det tysta, i huvudet på läraren och efter 

lektionstid. Erfarenhet är en viktig ingrediens i att lyckas med att se vad som ska 

göras, vilka resurser som ska tillsättas och var eleverna ligger i utvecklingen. Vi har 

imponerats av hur mycket de faktiskt har koll på utifrån de förutsättningar som finns. 

Man inser att även om lärarens kompetens är hög så tror vi inte att man kan utbilda 

sig till att direkt vara en fullgod lärare, det kräver erfarenhet.  

Vi har vidare funderat kring hur lärares arbetssituation ser ut idag och vad 

arbetsbelastning och stress kommer att få för konsekvenser för läraren och eleven på 

sikt. 

Vi hoppas att denna studie kan bidra till en ny syn på kartläggning och uppföljning. 

Vi menar att kartläggningar kan vara ett betydelsefullt hjälpmedel om det används på 

ett effektivt sätt. Vi menar också att kartläggningsmaterial även borde hjälpa till att 

hitta starka elever så att också dessa kan få det stöd de behöver för att fortsätta 

utvecklas. 
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BILAGA 1 

Intervjufrågor till lärare år 1 

 

1. Vilken metod använder du för att kartlägga barnens läs- och skrivutveckling? 

 

2. Har du använt metoden tidigare? 

 

3. Varför används den kartläggningsmetoden? 

 

4. Hur ofta används kartläggningsmetoden? 

 

5. Hur många av dina elever anser du inte når upp till den nivå som enligt 

metoden kan anses rimlig för elevens ålder? 

 

6. Vilka tar del av resultatet? 

 

7. Hur gör du med de eleverna? 

 

8. När tycker du det är angeläget att agera? 

 

9. Var sker detta? 

 

10. Hur arbetar du vidare med resultatet? 

 

11. Vilka tankar har du kring den metod ni använder? 

 

12. Vilka tankar har du kring hur uppföljningen ser ut? 

 

13. Hur tänker du att kartläggningen kan eller skulle kunna hjälpa eleven i 

kommande årskurser för att erbjuda eleverna en individuell undervisning?  

 


