
                                                               

     
 
_____________________________________________________ 
   
    Specialpedagogik 61-90 hp 
_____________________________________________________ 
 
 

 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Läsutveckling i år 1 
 
Lärare beskriver hur de arbetar  
med läsutveckling 
 
 
 
 

 
 

Janet Willert 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Rapportarbete, 15 hp Handledare: Gunilla Hörberg 
Högskolan i Kalmar Humanvetenskapliga institutionen 
Vårterminen 2008                                                Examinator: Peter Karlsudd 



                                                               

 
 
 
 
HÖGSKOLAN i KALMAR 
Humanvetenskapliga institutionen 
 
 
 
Arbetets art:       Rapportarbete 15 hp 
                           Specialpedagogik 61-90 hp 
 
 
Titel:                  Läsutveckling i år 1 
                           Lärare beskriver hur de arbetar  
                           med läsutveckling 
 
 
Författare:          Janet Willert 
Handledare:       Gunilla Hörberg 
Examinator:       Peter Karlsudd 
 
 
 
 
ABSTRAKT 
 
Det huvudsakliga syftet med denna undersökning är att spegla hur lärare beskriver 
arbetet med läsutveckling i år 1. Jag har utgått ifrån en kvalitativ undersökningsmetod 
och gjort samtalsintervjuer med sex lärare. Det jag funnit är att lärarna vid skolstart 
följer upp förskolans arbete med språklig medvetenhet. Elevernas förmåga att kunna 
urskilja ljud i ord och att kunna sätta ihop ljud till ord testas. Lärarna kontrollerar också 
vilka bokstäver eleverna känner till och om de kan läsa. Under höstterminen arbetar 
man med en bokstav i veckan. Eleverna arbetar individuellt i arbetsböcker och tränar 
läsning på olika nivåer och i olika böcker. Motivationen anser lärarna vara en viktig del 
och mycket görs för att skapa lust och intresse. Lärarna ger också eleverna läxor i olika 
omfattning. Elevernas läsutveckling följs upp genom testning, genom kontinuerliga 
iakttagelser, genom olika kartläggningsmaterial, genom att ge tid för att göra klart 
arbetsuppgifter och genom speciallärarstöd. 
 
Nyckelord: språklig medvetenhet, läsutveckling, uppföljning 
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1                INTRODUKTION 
 
I vårt samhälle är förmågan att läsa högt värderad och oerhört betydelsefull för den 
enskilde individen. Alla instanser i samhället ställer stora krav på att vi som 
medborgare kan tillgodogöra oss det skrivna ordet. Det är oroväckande att denna 
förmåga sjunkit bland våra elever. Enligt en internationell studie av barns läsförmåga, 
gjord av IEA (Internationell Association for the Evalution of Educational 
Ashievement), var svenska nioåringar bäst i världen år 1970. 1991 gjordes en ny 
undersökning av IEA och då kom svenska nioåringar på tredje plats, det gällde även 
våra fjortonåringar. År 2001 upprepades undersökningen och då visade det sig att 
resultatet av svenska barns läsförmåga ytterligare sjunkit. Av de nio länder som deltagit 
i undersökningarna var det enbart Sverige som gått tillbaka, de övriga hade gått framåt 
(Skolverket, 2003). 
 
Att lära sig läsa är en grundförutsättning för att kunna tillgodogöra sig kunskaper i det 
livslånga lärandet. Hur går det egentligen till när man lär sig läsa? Jag kan själv inte 
minnas hur det gick till när jag lärde mig. Däremot minns jag hur jag lärde mig simma. 
Det gick till så att jag hade en simdyna bestående av korkbitar trädda på ett rep och med 
denna runt magen tränade jag nere i viken vid familjens sommarställe. I takt med att 
förmågan och säkerheten utvecklades plockade min far bort en korkbit i taget och till 
sist simmade jag med bara repet runt magen. När jag lärde mig läsa tror jag att det gick 
till på liknande sätt men skillnaden var att då togs inga bitar bort utan förmågan 
utvecklades genom att bit för bit lades till varandra och till sist bar det, jag kunde läsa. 
 
Hur arbetar lärare med att utveckla förmågan att kunna ta del av det skrivna ordet? I 
Lpo 94 (2006) står följande att läsa: 
                      
                      ”Skolan och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar  
                        skall skapa de bästa förutsättningarna för barns och ungdomars 
                        utveckling och lärande” (s 14). 
 
Hur skapar lärarna de bästa förutsättningarna för elevernas läsutveckling? 
Eftersom det är under det första skolåret många elever lär sig läsa finner jag det 
intressant att titta närmare på hur lärare arbetar med läsutveckling i år 1. 
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2                BAKGRUND 
 
I bakgrunden refererar jag senare tids teorier om vad som anses vara betydelsefullt vid 
läsutveckling. Jag tar upp språklig medvetenhet, läsning, motivation, självbild, 
vägledning, struktur samtal, lärarkompetens och val av texter samt uppföljning. 
Avslutningsvis presenteras en modell som beskriver faktorer man bör ta hänsyn till vid 
bedömning av svårigheter. 
 
 
2.1             Språklig medvetenhet 
 
Den språkliga medvetenheten har ett starkt samband med läsutvecklingen (Druid- 
Glentow, 2006). Att vara språkligt medveten innebär att man har förmåga att kunna 
reflektera över språket, att kunna leka och laborera med ord och skifta fokus mellan 
form och innehåll dvs. att både kunna avkoda och förstå vad ordet betyder. Det innebär 
att man är:  
 

• Syntaktiskt medveten - vet hur meningar formuleras. 
• Semantiskt medveten - förstår vad orden betyder.  
• Morfologiskt medveten - förstår hur ord är uppbyggda.   
• Fonologiskt medveten - medveten om språkets ljudstruktur.  
• Fonemiskt medveten - förstår sambandet mellan grafem och fonem dvs. 

sambandet mellan bokstäver och ljud (a.a). 
 
Den fonologiska medvetenheten är grunden för läsinlärning.  Fonologi betyder läran om 
språkets ljudsystem och visar på en struktur, ett system med en viss ordning och reda. 
Läsning innebär visuell avkodning, orden kodas utifrån befintlig fonologi. Alfabetet är 
en artefakt, ett redskap som hjälper oss att bli medvetna om språk (Olofsson, 2007). 
Fonem är den minsta språkliga byggstenen som inte betyder något i sig själv, men har 
en betydelseskiljande funktion (Höien & Lundberg, 1999) om t.ex. fonemet o i sol byts 
ut mot i så blir det sil, det blir alltså ett ord med en helt annan betydelse (a.a.). Själva 
förutsättningen för att lära sig läsa är att uppfatta kopplingen mellan fonem och grafem 
och att ha förståelse för att talet kan delas in i mindre enheter såsom meningar, ord och 
språkljud och att dessa kan överföras till skrift (Frykholm, 2007).  
 
Det är viktigt att arbeta med den fonologiska medvetenheten redan i förskolan/ 
förskoleklass då den visat sig ha inverkan på den tidiga läsinlärningen (Gillon, 2004). 
Fonologisk medvetenhet innehåller flera nivåer i förmågan att kunna bryta ner ord i 
mindre enheter. Gillon ger exempel på övningar som utvecklar den fonologiska 
medvetenheten, dessa har här översatts till svenska:  
 

• Höra vilket ord som börjar på ett annat ljud - buss båt bil sko (alliteration). 
• Höra vilka ord som börjar på samma ljud - båt, sko, bil, hus (matcha fonem). 
• Höra vilket ljud som hörs först i - sova (initialljud). 
• Visa en bild på en tavla, be eleven avsluta ordet  t a___  (fonemadditon).         
• Höra vilket ord det blir av ljuden - m å n e (syntes). 
• Säga ordet katt och sen ta bort k - vilket ord blir då blir (fonemsubtraktion). 
• Höra hur många ljud det är i ordet - sol (ljudsegmentering). 
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• Säga ordet ner baklänges (reversal). 
• Säga här, byta ut ä mot a och säga vad det då blir (manipulation). 
• Byta initialljud - mår fint blir får mint (spoonerismer) (a.a.). 

 
Lundberg (2007) anser att följande fyra faktorer är av stor betydelse för en god 
läsutveckling; språklig medvetenhet, särskilt fonemisk medvetenhet, bokstavskunskap, 
ett gott ordförråd samt motivation eller uppgiftsorientering. Språklekar utvecklar 
förståelse för språkets uppbyggnad och är av betydelse för att underlätta läsinlärningen 
och även förebygga lässvårigheter (a.a.). Ett forskningsprojekt som bedrevs på 
Bornholm i Danmark mynnade ut i ett material med språklekar som fick en svensk 
översättning 1994. I denna översättning deltog bl.a. Lundberg. Materialet fick namnet 
”Språklekar efter Bornholmsmodellen - en väg till skriftspråket” (Häggström, 1994). En 
omarbetad version av detta material med namnet ”Bornholmsmodellen - Vägen till 
läsning - Språklekar i förskoleklass” har givits ut (Lundberg, 2007). Det innehåller, till 
skillnad från tidigare, även bokstavskunskap. Bokstavskunskap redan i förskoleklass 
anses vara en viktig förutsättning för god läsinlärning. De elever som endast känner 
igen ett fåtal bokstäver får, jämfört med dem som kan många, det svårare med 
läsinlärningen (a.a.). De språklekar som ingår i materialet gör eleverna väl förberedda 
inför den egentliga läsinlärningen. Eleverna får en förståelse för att ord inte bara 
betyder något, de har även en ljudmässig form. De får också förståelse för att ord kan 
låta nästan likadant men om man byter ut ett ljud så kan ett helt nytt ord bildas med en 
helt annan betydelse. De får även förståelse för att de flesta fonem motsvaras av en 
bokstav och att fonemen kan ljudas samman till ord. De lär sig de flesta bokstäverna 
inte bara till namnet utan också det ljud som bokstaven representerar (Lundberg, 2007). 
 
 
2.2             Läsning 
 
Som läsare måste man förstå det alfabetiska skrivsystemets princip som innebär att talet 
har delats upp, segmenterats i små bitar, i fonem som betecknats med bokstavstecken 
(Lundberg & Herrlin, 2003). Detta kan vara svårt för en del elever då det kräver 
förmåga att kunna uppmärksamma ljuden som bygger upp orden och att ljuden varierar 
beroende på efterföljande bokstav. Elever som har svårigheter med fonologin kan trots 
detta ändå komma igång med ordavkodningen som i sin tur stimulerar den fonologiska 
medvetenheten. Det sker på så sätt en ömsesidig utveckling (a.a.). God läsförmåga 
kräver förutom automatiserad ordavkodning även språklig förståelse (Höien & 
Lundberg, 1999). En förenklad formel som använts inom läsforskningen under de 
senaste 20 åren är L=A*F och den uttyds som Läsning är lika med Avkodning gånger 
Förståelse (Jacobson & Svensson, 2006). 
 
 
2.2.1         Avkodning 
 
Det kan vara meningsfullt att skilja mellan avkodning och förståelse (Höien & 
Lundberg, 1999). Vi kan t.ex. läsa en text högt för ett barn och plötsligt upptäcka att vi 
inte vet vad texten handlar om därför att våra tankar varit någon helt annanstans. Det är 
alltså möjligt att avkoda utan att förstå. Avkodningen beskriver Höien och Lundberg 
som den tekniska sidan av läsning, man utnyttjar skriftspråkets princip, kod, för att nå 
fram till vad som står skrivet. Detta kräver mödosamma och tidskrävande 
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omkodningsprocesser i form av ljudning, bokstavering och stavelseläsning. Slutligen 
nås det stadie som inte är så resurskrävande och man har ett fått automatiserat 
igenkännande av ord. För att uppnå en god läsförmåga, som är effektiv och flytande, 
krävs att man har en automatiserad ord-avkodningsförmåga. Man kan dela in läs- 
inlärningen i fyra stadier: 
 

1. Pseudoläsning som är en slags låtsasläsning som små barn gör. 
2. Logografisk-visuell läsning som innebär att man kan läsa vissa ordbilder som 

t.ex. mamma, pappa, Mc Donalds. 
3. Alfabetisk-fonemisk läsning som innebär att bokstav (fonem) för bokstav ljudas 

fram, t.ex. s - o - l blir sol. 
4. Ortografisk-morfemisk läsning vilket betyder att orden avkodas direkt, ofta 

utnyttjas morfemen som har med ordens betydelsebärande delar att göra, som i 
t.ex. ordet brandbilen, brand-bil-en (a.a.). 

 
Ortografi refererar till ordens stavningssätt medan fonologi refererar till den 
ljudmässiga representationsformen av ordet (Höien & Lundberg, 1999). 
 
Gillon (2004) anser att en god fonologisk medvetenhet ger eleven möjlighet att vid 
läsning och stavning, kunna använda sig av fonologisk information men det är också 
viktigt att kunna utnyttja den ortografiska och semantiska informationen, dvs. både 
kunna utgå från hur ordet stavas och vad det betyder. Hon tar upp tre steg vid 
läsutvecklingen – det logografiska, det alfabetiska och det ortografiska och menar att 
dessa tre steg gäller även vid skrivutveckling. Interaktion mellan läsning och skrivning 
har en positiv påverkan i utvecklingen av bäggedera. Det är betydelsefullt att stor vikt 
läggs vid att arbeta med fonem/grafem under det alfabetiska stadiet (a.a.). 
 
 
2.2.2         Förståelse 
 
Förståelsen är själva syftet med läsningen, slutprodukten (Myrberg & Lange, 2007). 
Förståelsen, av det man läser, bygger på flera faktorer:  
 
Förståelsen kräver bl.a. kognitiva processer dvs. att man kan knyta an till egna 
erfarenheter och referensramar, göra tolkningar och dra slutsatser Detta tankearbete 
pågår både när man läser själv och när man lyssnar till en text som läses av någon 
annan (Höien & Lundberg, 1999). Man skapar en inre föreställning om det som texten 
handlar om. Detta sker i ett samspel mellan den förförståelse läsaren har och läsarens 
tänkande på ord-, menings- och textnivå. Många ledtrådar saknas vid läsning jämfört 
med tal. Vid tal har man hjälp av intonation (betoning av ord), gester och ansiktsuttryck 
men denna hjälp har man inte då man ska tolka budskapet i en text man läser (Taube, 
2007a). 
 
Ordförrådet spelar en avgörande roll för förståelsen. Om antalet okända ord i en text 
överstiger 20 procent förstår man inte mycket av innehållet (Höien & Lundberg, 1999). 
För att kunna göra en bra tolkning av texten krävs även en syntaktisk kompetens, dvs. 
att man förstår språkets grammatiska uppbyggnad. Den kompetensen är långt ifrån 
färdigutvecklad vid skolstart. Syntaktiska konstruktioner i skriften kan vara helt 
annorlunda jämfört med den språksyntax eleven är van vid. Ex. ”Jan, pojken med brun 
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tröja, har en ny boll” (a.a., s.148). Att förstå innebörden av en sådan mening ställer 
stora krav på eleven utöver vad som gäller själva avkodningen. Här krävs att man kan 
se språkets formsida och de grammatiska strukturerna (a.a.).  
 
Även korttidsminnet (arbetsminnet) utsätts för stora krav då man läser syntaktiskt 
komplicerade meningar. Det är därför viktigt att nybörjarens läsning består av korta, 
enkla meningar. Ju långsammare man läser desto färre ord kan man överblicka åt 
gången (Elbro, 2004).  
 
Förståelse bygger på att förstå talat språk och då man läser text utvecklas 
språkförståelsen (Olofsson, 2006). Det är viktigt att i undervisningen ta hänsyn till att 
avkodning kan kräva all uppmärksamhet för vissa elever och det kan då vara svårt att 
samtidigt lära sig något om språkförståelse. Undervisning i språkförståelse kan på 
samma sätt ta all uppmärksamhet då den pågår (a.a.).  
 
Parläsning har en positiv effekt på läsningen. Fonologisk träning tillsammans med 
parläsning och arbete med läsförståelse är gynnsamma faktorer vid läsutveckling 
(Turner & Rack, 2004). Lundberg (2007) belyser även fördelarna med att eleverna 
också får lyssna till högläsning. När vi läser högt uttalar vi orden tydligare och eleverna 
får därmed en bättre bild av hur ord är uppbyggda, de får möta meningsbyggnad, 
litterära former och uttryckssätt som inte hörs i vanliga samtal, de får efterhand en 
förståelse för hur berättelser är uppbyggda. Högläsningen stimulerar dessutom intresset 
för litteratur och läsning och eleverna får övning i att vara koncentrerade, 
uppmärksamma och stilla under en längre stund (a.a.). 
 
 
2.2.3         Olika sätt att läsa 
 
För att bli en riktigt god läsare behöver man kunna använda sig av olika strategier, olika 
sätt att läsa. Bjaalid, Höien och Lundberg (1997) tar upp dual-route modellen, 
analogstrategin och den konnektionistiska modellen.  
 
Dual-route modellen bygger på att man använder sig av både en direkt och en indirekt 
väg då man läser ord. Den direkta innebär en visuell-ortografisk eller lexikal strategi, 
vilket betyder att man läser ordet direkt, man har det lagrat i sitt ”inre” lexikon, dvs. 
man vet hur ordet stavas, uttalas och vad det betyder. Den indirekta vägen innebär en 
fonologisk eller icke lexikal strategi, dvs. att man ljudar sig fram då ordet är obekant.  
 
Den analoga strategin betyder att man drar nytta av liknande ord man känner till, ord 
som uttalas och stavas ungefär lika, ett okänt ord som lund t.ex. kan jämföras med 
liknande ord man känner till såsom hund och rund. 
 
I den konnektionistiska modellen finns inget inbyggt lexikon utan man känner igen ett 
mönster eller vissa delar i ett ord som man försöker dra nytta av. Dual-route modellen 
anses vara en av de framgångsrikaste strategierna (a.a.). 
 
Taube (2007a) beskriver teorier där man också utgår antingen ifrån helheten eller 
delarna och ibland bäggedera:  
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Top- down - teorin hävdar att man vid läsning går från att se ordet som en helhet och tar 
hjälp av yttre ledtrådar såsom förståelse, semantik (betydelse) och syntax (grammatik). 
Man utgår ifrån en helordsmetod vid läsningen.  
 
Bottom-up - teorin är den som hävdar motsatsen att man utgår från delarna 
(bokstäverna och ljuden) till helheten (ord, meningar och texter) vilket leder till att 
läsaren sen förstår. Inre ledtrådar används i form av det aktuella ordets bokstäver och 
motsvarande ljud. Teorin innebär att man utgår ifrån ljudmetoden.  
 
En tredje teori, den interaktiva, bygger på ett samspel, både inre och yttre ledtrådar 
används. Båda modellerna, top-down och bottom-up, används då vid läsning beroende 
på hur stor roll sammanhanget eller kontexten har vid läsning av text (a.a.). 
  
De läromedel som används vid läsinlärning utgår ofta ifrån någon av dessa 
inlärningsstrategier/metoder. Vid helordsmetoden utgår de ifrån hela ord i 
sammanhängande texter. I ljudmetoden däremot börjar de med enskilda ljud som sedan 
ljudas samman till ord. Några läromedel kombinerar de båda metoderna Klockhoff 
(2006). 
 
 
2.3            Motivation och självbild 
 
Det måste vara en god balans mellan ”kostnader” och utbyte (Lundberg & Herrlin, 
2003). Då det behövs minst 5000 timmars träning för att bli en god läsare krävs det 
verkligen att träningen ger något i utbyte. Motivationen är en betydelsefull faktor för 
utvecklingen av läsandet och det är därför viktigt att ge eleven en så positiv erfarenhet 
som möjligt av läsningen. Genom att vägleda eleven och samtala om text och bilder vid 
läsningen skapas intresse, förväntan och lust. Motivation och positiv erfarenhet av 
läsningen ger eleven en inre drivkraft (a.a.). Forskarna i Konsensusprojektet (Myrberg 
& Lange, 2006) är också överens om att det är viktigt att skapa motivation och 
meningsfullhet för att ge och bibehålla ett läsintresse. Bristande motivation kan leda till 
misslyckanden som gör att eleven undviker alla situationer som innebär läsutmaningar 
vilket i sin tur utvecklar en dålig självbild (a.a.). 
                      
                      ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika  
                       möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter                    
                       att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” 
                       (Lpo 94, s 5). 
 
Även Taube (2007a) framhåller att motivation och självbild spelar en viktig roll vid 
läsutvecklingen Den som arbetar med elevens läsutveckling behöver, förutom kunskap 
om den språkliga utvecklingen och om själva läsprocessen, även ha förståelse för hur 
sambandet mellan framgång och misslyckande samspelar med elevens självbild och 
motivation till fortsatt lärande. I arbetet med läsutvecklingen är det viktigt att 
pedagogen skapar en accepterande och stödjande atmosfär som präglas av lugn, värme 
och förståelse. Taube menar att självuppfattningen utvecklas genom upplevelser av hur 
man klarar av det man ställs inför och genom betydelsefulla personers inflytande och 
värderingar. Vid skolstart har barnen redan en uppfattning om sig själva, en självbild, 
men den är fortfarande öppen för påverkan. Lärares och kamraters attityder spelar stor 
roll för utvecklandet av självbilden, i både positiv och negativ riktning (a.a.). 
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Hur vi ser på oss själva, vår självbild, beror på självkännedom och acceptans av den 
man är menar Druid-Glentow (2006). Självkännedom, självförtroende, självkänsla är 
ord som beskriver den egna, inre känslan av värde och är en ytterligare viktig faktor vid 
läsutvecklingen. Självförtroendet bygger på ett grundläggande accepterande av sig 
själv, att vara trygg i den man är, med såväl sina goda som dåliga sidor. Självförtroende 
varierar utifrån olika situationer man ställs inför och olika livsperioder. Att ha en inre 
trygghet som ingen kan ta ifrån en, handlar om att ha en god självkänsla. Under sina år i 
skolan ägnar eleven mycket energi åt att forma självbilden, hur de ska bete sig och 
platsa i gruppen. Många upplever en rad av misslyckanden vilket leder till en tilltufsad 
självkänsla. Viktiga förutsättningar för att lyckas är att eleven möts med positiva 
förväntningar, klara och raka instruktioner, adekvata krav vilket innebär att uppgifterna 
är på rätt nivå och att de får tillräckligt med tid för att utföra uppgifterna (a.a.). 
 
 
2.4              Val av texter 
 
En tungt formulerad text (Elbro, 2004), kan kanske irritera den goda läsaren men 
däremot slå ut nybörjaren, som läser så osäkert att det inte ska mycket till för att 
betydelsen går helt förlorad. Läraren ska kunna värdera texternas svårighetsgrad så att 
de motsvarar den nivå eleven befinner sig på och stimulerar läslusten. I 
nybörjarundervisningen är det väsentligt att eleverna får texter med korta, ljudenligt 
stavade ord som är tekniskt lätta att läsa (a.a.). Eleverna måste från början få erfara att 
texten har något att förmedla som kan vara viktigt även om tyngdpunkten ligger på 
avkodningen. De måste få uppleva mening, glädje och förståelse vid läsning (Lundberg 
& Herrlin, 2003).  
 
Vid val av läromedel för läsinlärning bör man titta på teoretiska utgångspunkter, ordval, 
textmängd, progression och lay-out (Juhlander, Söderberg 2007). En inventering har 
gjorts av de läromedel som finns för läs- och skrivinlärning för att se vilka som kan 
användas av nyutexaminerade lärare utan erfarenhet (Klockhoff, 2006). Cirka tjugofem 
läromedel för läs- och skrivinlärning, producerade av tio olika läromedelsförlag, finns 
idag på den svenska marknaden. Även om läromedlen har många likheter skiljer de sig i 
exempelvis antalet delar, innehåll och form och de utgår ifrån olika 
metoder/inlärningsstrategier En del utgår ifrån helordsmetoden, andra ifrån 
ljudmetoden och några läromedel kombinerar metoderna. Det krävs noga övervägande 
och kunskap då man väljer läromedel. De får inte bli alltför styrande utan måste kunna 
anpassas efter de behov och förutsättningar som finns. Texternas svårighetsgrad vid den 
första läsinlärningen skiljer sig. En del har många korta, ljudenligt stavade ord, både 
med och utan ordbilder. Andra kan från första sidan ha med dubbeltecknade ord. 
Klockhoff framhåller lärarhandledningen betydelse, speciellt för den oerfarne läraren. 
Lärarhandledningen ger stöd i det vardagliga arbetet och beskriver vilken metod som 
ligger till grund och vad den innebär. För den erfarne läraren spelar kanske inte 
lärarhandledningen lika stor roll, men det är viktigt att ha kännedom om olika 
läromedel som finns att tillgå och vilken metod de grundar sig på. Den metod läraren 
utgår ifrån är det som bör avgöra valet av texter. Klockhoff ser helst att eleverna i 
början får enkla texter för att underlätta avkodningen. Eleverna ska få uppleva att de 
lyckas avkoda och förstå en text, men även få uppleva glädje i att lyssna på texter och 
reflektera över dess innehåll och språk (a.a.). 
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2.5            Vägledning, struktur och samtal 
 
Systematisk vägledning, ett strukturerat arbetssätt och kollektiva samtal är av stor 
betydelse i undervisningen (Myrberg & Lange, 2006). 
 
Taubes (2007b) syn på vikten av systematisk vägledning innebär bl.a. att eleverna vid 
läsinlärningen får undervisning om bokstävernas koppling till ljuden i vårt talade språk. 
De behöver också undervisning i att upptäcka underliggande fonologiska strukturer 
vilket är av stor betydelse för avkodningsförmågan. Eleverna bör göras uppmärksamma 
på språket och stimuleras till att reflektera över det för att bli språkligt medvetna (a.a.). 
Elever med dålig fonologi måste få länken mellan talade ljud och skrivna ord 
förtydligad (Turner & Rack, 2004). Undervisning om språkliga regler under 
strukturerade läsövningar är av stor betydelse och att man tydligt visar på hur reglerna 
används i olika sammanhang menar Olofsson (2007). Han understryker också vikten av 
att tydligt lära ut den alfabetiska principen och att använda systematik i mötet med 
skrift och visa hur man läser nya ord (a.a.).  
 
Läraren kan jämföras med en turistguide som pekar ut och uppmärksammar eleverna på 
vad som är viktigt att lägga märke till i ord och texter. Det är lärarens uppgift att lära 
eleverna skriftens kod (Elbro, 2004). Högläsning bör ske i mindre grupper eller 
individuellt då läraren vill kontrollera precisionen i avkodningen och se att eleven inte 
försöker automatisera osäkra strategier. För den långsamma eleven kan upprepad 
läsning vara effektiv för att automatisera avkodningen. Den går till så att eleven läser 
ett textstycke, från en längre text, högt och upprepade gånger fram till dess den läses 
flytande, felfritt och med full förståelse. Om detta inte uppnås efter tredje eller fjärde 
läsningen är texten för svår och får då bytas ut mot en lättare. Upprepad läsning kan av 
läraren anses som tråkig men den är till stort stöd och hjälp för eleven och leder 
generellt sätt till en bättre läsning (a.a.). 
 
Frykholm (2007) skriver att det är viktigt med strukturerad undervisning mot specifika 
färdigheter som ordigenkänning, ordförståelse och fonologisk förståelse. Läraren bör ge 
en direkt och systematisk undervisning i ordkunskap minst 30 minuter varje dag 
(Lundberg & Sterner, 2006). Dessutom är det betydande att läraren, i arbetet med 
texter, gör eleverna uppmärksamma på ord med semantiskt släktskap, synonymer, 
härledning, böjningar, sammansättningar etc. De som av olika anledningar har ett 
begränsat ordförråd har i allmänhet också svårigheter med att läsa (a.a.). 
 
Samtalet har en betydande roll i läs- och skrivutvecklingen, att samtala runt det man 
skriver och läser är sannolikt det allra viktigaste stödet man kan ge (Liberg, 2007). 
Genom att göra detta i olika sammanhang och med olika personer, där man använder ett 
mer generellt och dekontextualiserat språk, dvs. ett språk som går utöver ”här och nu”, 
ger man barnen rika erfarenheter och en bra läs- och skrivprognos. Läsning innebär inte 
att man bara läser av något, det innebär upplevelser och att man lär sig något. Genom 
att få dela läsupplevelsen med andra förstärks och fördjupas det lästa (a.a.). 
Språkutveckling sker vid kommunikation om upplevelser av gemensamt intresse i 
stimulerande miljö. Samtal om texter som läses gemensamt i klassen utvecklar 
elevernas lässtrategier (Myrberg & Lange, 2006). Det leder också till att man växer då 
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man i umgänget med andra får förmedla egna tankar och ta del av andras, glädjas över 
att få diskutera och att få vara tillsammans (Druid-Glentow, 2006). Det är viktigt att 
man samtalar med eleverna om talat och skrivet språk, likheter och skillnader. I arbetet 
med ord och texter ska man alltid fokusera dels på innehåll och dels på form, 
exempelvis kan ordet ta ha många olika betydelser beroende på hur ordet kombineras 
med preposition – ta i, ta med, ta av, ta på osv. Formen blir olika beroende på tempus – 
ta, tar, tagit, tog …..(a.a.). 
 
 
2.6             Lärarkompetens 
 
Forskarna i Konsensusprojektet är överens om att skolan behöver kompetenta, kunniga 
lärare som behärskar flera olika metoder, arbetssätt och material och att de kan anpassa 
dessa utifrån gruppens eller individens behov (Myberg & Lange, 2006). De hävdar att 
en obegriplig undervisning i läsinlärning, med avsaknad av kontinuitet och struktur, kan 
för eleven, leda till svårigheter med avkodning och förståelse av textinnehållet (a.a.). 
Vilka kunskaper läraren besitter spelar stor roll i den dagliga undervisningen som 
innehåller många komplicerade iakttagelser och beslut (Elbro, 2004).  Kunskaperna får 
betydelse för vad läraren observerar, tolkar och åtgärdar. Brist på kunskaper som gör att 
läraren sätter in fel, icke relevanta åtgärder, kan vara förödande för eleven som då 
kanske får lägga sin energi på fel saker. Läraren måste kunna prioritera vilken kunskap 
som är den viktigaste i sammanhanget (a.a.).  
 
Lärarkompetensen är den mest betydelsefulla faktor skolan förfogar över menar 
Frykholm (2007). Han refererar till forskningsresultat, från Presley, et al, 1997, som 
kännetecknar framgångsrika läs- och skrivlärare. Dessa resultat visar bl.a. att de 
framgångsrika lärarna mestadels undervisar i helklass, men arbetar även i smågrupper, 
inte nivågrupperade utan med en varierande sammansättning. Elever som har 
svårigheter erbjuds även ”en-till-en” pedagogik med särskilda handledda övningar. 
Lärarna läser ofta högt för eleverna och de låter också eleverna läsa tyst för sig själva, 
minst 20 minuter varje dag. Genom samtal om litteratur, aktuella upplevelser och 
händelser utvecklar de elevernas ordförråd. De tar upp och behandlar nya ord som 
eleverna stöter på i text och övar stavning av svåra ord. De uppmuntrar till att rita 
tankekartor eller visar eleverna videoprogram för att ge bakgrundskunskap inför 
läsningen. De ger undervisning i förståelseinriktade lässtrategier som till exempel att 
förutsäga händelseutveckling i historier, att tänka igenom vad de vet om textens ämne 
innan de börjar läsa, att identifiera huvudtankar i texten och att skapa ”bilder” i fantasin 
då de läser. De uppmuntrar också till att kontinuerligt utvärdera dessa lässtrategier. Läs- 
och skrivträningen integrerar lärarna med andra ämnen och större delen av 
undervisningen ägnas åt läsning, samtal och skrivande. De arbetar för att öka elevernas 
nyfikenhet och läsmotivation, de berömmer goda prestationer och anpassar texterna till 
elevernas förmåga. Eleverna får ofta läsa i sociala sammanhang tillsammans med 
kamrater eller föräldrar. För de elever som har svårigheter sänker man inte kraven utan 
ger extra individualiserat stöd, för att alla ska nå en uppställd kravnivå. Planering och 
utförande i elevens arbete granskas och bedöms (a.a.). 
 
 
2.7             Uppföljning  
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Forskarna i Konsensusprojektet (Myrberg & Lange, 2006) betonar vikten av att 
kontinuerligt följa upp elevernas läsutveckling. 
 
                      ”Det skapar en lugnare vandring – ett mer fokuserat lärande – om man vet var man är  
                        och vart man är på väg” (Strandberg, 2007, s 134). 
  
Elevens språkutveckling bör kontinuerligt följas upp för att man så tidigt som möjligt 
ska upptäcka brister och sätta in relevanta åtgärder. Studier har visat att ungefär 20 
procent av eleverna i en årskull har vissa svårigheter vid läs- och skrivinlärning, 3-5 
procent av dessa har läs- och skrivsvårigheter av mer komplicerad karaktär. Det är 
skolans uppgift att upptäcka dessa svårigheter så tidigt som möjligt genom att 
kontinuerligt följa elevens språkliga utveckling (Frykholm, 2007). Ett betydelsefullt 
stöd, anser Taube (2007b), är att läraren även uppmuntrar eleven till att vara delaktig i 
sin egen läsutveckling genom att sätta upp egna mål och utvärdera dessa (a.a.). Lärare 
som har förmåga att se och förstå elevens inlärningsstrategi och ge målinriktat stöd när 
så behövs är de som lyckas bäst med läsutvecklingen. För att följa eleven i den 
pedagogiska processen utgör kartläggningen en väsentlig del (Elbro, 2004). 
 
I ”God läsutveckling” har Lundberg och Herrlin (2003) gjort både en modell för eleven 
och en för läraren för att kartlägga läsutvecklingen. I bägge modellerna utgår de ifrån 
fem samverkande dimensioner; fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, 
läsförståelse och läsintresse.  Kartläggningens syfte är att utgöra ett redskap för att 
kunna följa elevens utveckling och att tidigt upptäcka eventuella svårigheter. Utifrån 
kartläggningen ges sedan det stöd och den stimulans eleven behöver för att gå vidare. 
Redan vid skolstart bör en kartläggning av elevens fonologiska medvetenhet göras. Att 
kunna höra vilket ord som är längst, vilket ljud ord börjar med och hur många ljud ord 
innehåller, är av stor vikt för att klara av den alfabetiska koden. Kartläggning av 
eleverna bör under den första tiden ske kontinuerligt, varannan månad, medan det i år 3 
kanske räcker med en gång per termin. För den som har långsam utveckling är det 
viktigt att kartlägga ofta och följa upp med relevanta insatser och åtgärder. Förutom att 
kartläggning ger ett bra underlag för det fortsatta pedagogiska arbetet, kan den 
dessutom användas i samtal med eleven om hans/hennes läsutveckling och göra eleven 
delaktig, aktiv och intresserad av sin egen läsprocess. I samtal med föräldrar tydliggör 
kartläggningen var eleven befinner sig i sin läsutveckling och ger information om vad 
de som föräldrar kan hjälpa sitt barn med (a.a.). Även Druid-Glentow (2007) framhåller 
vikten av kartläggning och tidigt insatta åtgärder. Det gäller att ingripa tidigt, inte vänta 
och se, för att förhindra att felaktiga strategier cementeras. Ett gott samarbete med 
föräldrarna är betydelsefullt, att ta del av deras syn på sitt barn och att ge dem råd hur 
de kan stödja sitt barn i läs- och skrivutvecklingsprocessen (a.a.). 
 
Också Frykholm (2007) betonar att åtgärder ska sättas in så snart svårigheter upptäcks 
och att det inte finns anledning att avvakta eller tro att de ska växa bort. För att 
upptäcka svårigheter behövs ingen storskalig testning av alla barn Sådan är mer till för 
att ge information till politiker och beslutsfattare då den visar på problemens omfattning 
och utveckling över tid. Den ger däremot ingen information om vad som är problem 
och varför. Den bästa informationen får läraren genom att systematiskt följa elevens 
utveckling genom observationer. Indikationer på svårigheter i förskoleklass kan t.ex. 
vara försenad talutveckling och dålig ordförståelse. Under första skolåret visar tydliga 
tecken som brister i; bokstavskunskap, koppling mellan språkljud och bokstäver, 
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förståelse av skriftspråkets funktion, verbalt minne och litet aktivt ordförråd, att eleven 
har svårigheter som kräver åtgärd (a.a.). Det är viktigt att så snabbt som möjligt sätta in 
relevanta åtgärder och för att göra detta behöver man ha kontinuerlig uppföljning av 
läsutvecklingen (Myrberg & Lange, 2006). 
 
Forskare och praktiker anser idag att specialpedagogiska insatser med ensidig 
färdighetsträning inte leder till varaktig förbättring av elevens läs- och skrivutveckling 
(Frykholm, 2007). De talar istället om förebyggande insatser och den mest angelägna är 
att tidigt, redan i förskolan, arbeta med att utveckla barnens fonologiska medvetenhet. 
Barns språkutveckling stimuleras bäst genom språklig ”en till en” interaktion mellan 
barn och vuxna och mellan barn och barn. För att tids- och resursmässigt få till stånd 
detta krävs en genomtänkt struktur och en god planering av pedagogerna och att 
föräldrarna engageras. Utöver det stöd och den hjälp skolan ger kan det finnas barn som 
är i behov av speciellt riktade insatser och ytterligare specialisthjälp för att utveckla sitt 
språk. Ett åtgärdsprogram måste skrivas för den elev som är i behov av särskilda 
stödinsatser. Detta skrivs i samråd mellan skolan, eleven och föräldrarna 
(vårdnadshavare) och ska innehålla planerade och strukturerade insatser som beskriver 
mål man vill uppnå, vilka insatser som ska göras för att uppnå dessa mål, vem som 
ansvarar för genomförandet och hur resultatet av insatserna ska följas upp (a.a.). 
 
 
2. 8            Faktorer att ta hänsyn till vid svårigheter  
 
Det finns ofta några barn i varje klass som får arbeta extra mycket för att lära sig läsa 
och trots eget hårt arbete, hjälp och stöd har de stora svårigheter att utveckla en normal 
läsförmåga (Häggström, 2003). Det är viktigt att svårigheterna upptäcks tidigt och att 
stimulans ges på den nivå eleven befinner sig. Hos yngre barn kan det vara svårt att 
bedöma om en långsam läsutveckling beror på bristande intresse och motivation, för 
lite stimulans under förskoleåren eller språkliga svårigheter, främst fonologiska brister. 
Det finns följaktligen flera, möjliga orsaker till att läsutvecklingen går långsamt. Detta 
ger anledning till att inte tala om dyslexi när det gäller yngre elever, utan istället 
använda begreppet läs- och skrivsvårigheter. Problemen kan vara av övergående 
karaktär.  Skulle det ändå visa sig längre fram att eleven utvecklar dyslexi kan man 
förebygga att problemen inte blir så grava genom att ge rätt stimulans i tid (a.a.). 
 
Många faktorer påverkar läsförmågan. I figur 1 på s.12 visas en modell som beskriver 
ett urval av faktorer som var för sig eller i samverkan, har betydelse för utvecklingen av 
läs- och skrivförmågan (Jacobson & Svensson, 2006). Det är viktigt att ta hänsyn till 
dessa och väga in dem vid bedömning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi (a.a.). 
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Figur 1: Faktorer som beskriver Läs- och skrivsvårigheter och Dyslexi 

                              (Jacobson & Svensson, 2006, s 10). 
 
Samhälleliga och pedagogiska faktorer, den yttre cirkeln, kan på olika sätt, både 
positivt och negativt, ha betydelse för hur konsekvenserna av läs- och skrivsvårigheter 
blir för berörd elev och hur dessa uppfattas (Jacobson & Svensson, 2006). Det krävs 
idag en läsnivå som motsvarar ungefär gymnasiestandard för att kunna delta i 
samhällsprocessen på lika villkor. Pedagogiska faktorer har stor betydelse, en omogen, 
ointresserad nybörjare kan få läs- och skrivsvårigheter senare på grund av felaktig 
pedagogik vid skolstarten. En okunnig, oerfaren lärare som använder felaktiga metoder 
i den första läsinlärningen kan vara orsaken till att eleven får en bristfällig läsförmåga. 
Arv och miljö ska ses som övergripande faktorer vilka påverkar alla de faktorer som 
beskrivs inuti cirkeln. Fonologiska brister t.ex. är till stor del ärftliga och 
kärnproblemet vid dyslexi. Det finns ingen entydig gräns mellan dyslexi och vad som 
kan ses som allmänna läs- och skrivsvårigheter, det viktiga är att analysera vad som 
skapar problem för eleven så att rätt åtgärd och stöd sätts in. De inåtgående pilarna 
visar på möjliga orsakar till läs- och skrivsvårigheter och det kan finnas otaliga 
kombinationer mellan dessa. De utåtgående pilarna i modellen pekar på möjliga 
komplikationer eller konsekvenser av läs- och skrivsvårigheter och det är en viktig 
uppgift för skolan att här försöka minimera de negativa effekterna (a.a.). 
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3                SYFTE 
 
Att utveckla en god läsförmåga är av stor vikt för den enskilde individen och utgör en 
grundförutsättning för att klara sig i skolan och i livet. 
Forskning visar på ett samband mellan språklig medvetenhet och läsutveckling (Höien 
& Lundberg, 1999: Gillon, 2004: Olofsson, 2007). Jag undrar hur arbetet med 
läsutveckling går till under elevens första skolår. Struktur, vägledning, samtal och 
uppföljning anses vara viktiga faktorer i den framgångsrika pedagogens arbete 
(Myrberg & Lange, 2006).  
 
Syftet med denna undersökning är att spegla hur lärare beskriver sitt arbete med 
läsutveckling i år 1 och utgår ifrån följande frågeställningar: 
 

• Hur följs elevernas språkliga medvetenhet upp vid skolstart? 
• Hur går arbetet med elevernas läsutveckling till? 
• Hur följs elevernas läsutveckling upp? 
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4                METOD 
 
Utifrån mitt syfte väljer jag att göra en kvalitativ intervjuundersökning. Den kan öka 
informationsvärdet och ge djupare och mer fullständiga beskrivningar av det jag ska 
undersöka (Holme & Solvang, 1997). 

 
 
4.1             Undersökningsmetod 
 
I val av metod fastnar jag för den kvalitativa metoden därför att den går på djupet och 
ger riklig information. Den har närhet till det levande och den information som samlas 
in sker under betingelser som ligger nära den verklighet som ska undersökas. Den 
intresserar sig för struktur och sammanhang, beskrivning och förståelse. Kvalitativa 
metoder har sin styrka i att de ger en helhetsbild som ger möjlighet att förstå sociala 
processer och sammanhang (Holme & Solvang, 1997). Kvalitativa intervjuer kan ses 
som vanliga samtal men har ändå en styrning både när det gäller tema och tidpunkt 
(Holme & Solvang, 1997). De kan variera från att vara nästan helt ostrukturerade till att 
vara semi-strukturerade. En ostrukturerad intervju kan jämföras med ett vanligt samtal 
och kanske bara utgå från en ställd fråga medan en semi-strukturerad intervju utgår från 
specifika frågor som ska beröras (Bryman, 2004). En semi-strukturerad intervju ger 
möjligheter att få fram de intervjuades egna uppfattningar och synsätt och metoden 
lämnar utrymme till en flexibilitet och följsamhet efter den riktning som de intervjuades 
svar går i. I kvantitativa intervjuer däremot bör flexibilitet undvikas eftersom den 
metoden bygger på strukturerade intervjuer för att komma fram till ett visst svar på 
frågeställningarna, svar som kan kodas och bearbetas snabbt (a.a.).  
 
Jag väljer att göra kvalitativa, semi-strukturerade intervjuer då jag söker fördjupad 
beskrivning utifrån ett bestämt antal frågeställningar. Den här typen av intervju lämnar 
dessutom utrymme för flexibilitet och ger mig möjlighet att ställa ytterligare frågor 
(uppföljningsfrågor) till de svar jag vill ska utvecklas vidare. Jag intervjuar flera 
personer och är då också hjälpt av att ha en viss struktur i mina intervjuer för att senare 
kunna göra en tydlig sammanställning av den information jag får.  
 
Jag utformar min intervjuguide utifrån Brymans (2004) råd angående semistrukturerade 
intervjuer och gör den mer i form av en minneslista över de frågeställningar som ska 
täckas eller beröras i mina intervjuer (se bil.1). I största möjliga utsträckning är det 
intervjupersonen som ska få styra utvecklingen av intervjun och det är lämpligt att den 
spelas in (Holme & Solvang, 1997).  Bryman anser att en alltför strukturerad 
intervjuguide kan utgöra ett hinder för flexibilitet då målet med kvalitativa intervjuer är 
att få fram intervjupersonens uppfattningar. Bryman föreslår också att man bör tänka på 
att vid utformandet av intervjuguiden skapa en viss ordning i de teman som är aktuella 
och att frågorna inom respektive teman följer varandra på ett bra sätt.  Man får dock 
vara beredd på att under intervjuns gång behöva ändra på ordningsföljden. Språket ska 
vara begripligt och det är viktigt att frågorna formuleras på ett tydligt sätt som 
underlättar för intervjupersonen att svara. Ledande frågor ska undvikas. Vissa 
bakgrundsfakta kan ibland vara bra att ha med som t.ex. kön, ålder och erfarenhet, för 
att kunna sätta in hans eller hennes svar i rätt sammanhang (a.a.). Jag inleder 
intervjuerna med några bakgrundsvariabler eftersom det anses lämpligt att börja med 
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några neutrala frågor (Patel & Davidsson, 1994). Intervjun avslutas också neutralt med 
exempelvis möjlighet att göra tillägg (a.a.). 
 
 
4.2             Pilotstudie 
 
Patel och Davidsson (1994) framhåller att man, innan intervjuerna påbörjas, ska pröva 
sitt instrument på någon som liknar den grupp som instrumentet är avsett för. Jag 
vänder mig till en kollega och gör en intervju med henne och förklarar att jag vill få en 
uppfattning om bärigheten i mina frågor och hur lång tid en intervju ungefär tar. Hon 
får inte ta del av frågorna i förväg eftersom jag önskar spontana svar. Jag bandar 
intervjun för att kontrollera att kvalitén på ljudet är bra så att jag efteråt kan höra vad 
som sägs på bandet. Intervjun visar sig ta ca en timme och frågorna ger mig svar på det 
jag har för avsikt att undersöka. Jag stryker några frågor som jag tycker är överflödiga, 
de tillför inget av vikt. Inspelningen fungerar bra och det är inga svårigheter att höra 
vad som sägs på bandet.  
 
 
4.3             Urval och kontakt 
 
För att försöka skapa ett varierat urval, vänder jag mig till sex olika skolor, någon i 
södra stadsdelen, någon i norra stadsdelen, några i förorterna, några i mindre samhällen 
och någon med många olika nationaliteter. Namnen på dem som arbetar i år 1 i 
respektive skolor, får jag genom att ringa till de olika skolornas expedition. Jag väljer 
därefter ut sex lärare som arbetar med läsutveckling i år 1. Skulle det eventuellt bli 
något bortfall så är underlaget ändå acceptabelt för min undersökning. Jag har gjort ett 
så kallat bekvämlighetsurval eftersom jag vänder mig till personer som är tillgängliga 
och som för tillfället har år 1. Även om dessa med stor sannolikhet inte kan vara 
representativa för lärarkåren i sin helhet vilket Bryman (2004) uttrycker, kan detta urval 
ändå vara acceptabelt då det ger en möjlighet att samla in data från respondenter som 
arbetar i den årskurs min undersökning avser. Resultaten av mina intervjuer kan inte 
heller anses slutgiltiga, på grund av svårigheten att generalisera, men de kan ligga till 
grund för fortsatt forskning eller användas för att göra kopplingar mellan existerande 
resultat (a.a.). Patel och Davidsson (1994) rekommenderar att man vid intervjuer ger 
information stegvis. Jag börjar därför med att skicka brev till de sex lärarna (se bil.2) 
där jag informerar om syftet med min undersökning och att det är jag som ansvarar för 
undersökningen. Tydlig information om undersökningen hoppas jag ska bidra till att de 
tillfrågade ställer sig positiva till att bli intervjuade. Jag skriver vidare att jag önskar få 
göra en intervju och att jag inom kort kommer att ta telefonkontakt med dem för att ge 
ytterligare information. Bryman (2004) föreslår en viss gång vid själva 
telefonkontakten och jag följer den då jag ringer till lärarna jag valt ut. Jag börjar 
således med att presentera mig och berättar återigen om syftet med min undersökning, 
beskriver kortfattat hur jag gjort mitt urval och försäkrar att den information 
intervjupersonen lämnar kommer att behandlas konfidentiellt och endast användas i 
denna studie. Jag berättar att intervjun tar 45-60 minuter och att den kommer att spelas 
in för att informationen lättare ska kunna bearbetas efteråt. Jag klargör att deltagandet 
är helt frivilligt från intervjupersonernas sida och att de har rätt att avbryta intervjun när 
de vill. Därmed kan jag anse mig ha tillgodosett Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska 
krav; informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet. 
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Efter deras samtycke till att intervjuas bestämmer vi tid och plats där intervjun kan 
genomföras i lugn och ro. Det är viktigt att sitta i en ostörd miljö dels för att kvalitén på 
inspelningen ska bli så bra som möjligt och dels för att intervjupersonen ska känna sig 
avslappnad (Bryman, 2004). Jag avslutar samtalen med att uppge mitt telefonnummer 
och e-mailadress så att de ska ha möjlighet att nå mig om de har några frågor eller 
något annat de vill ta upp inför den kommande intervjun. De får inte ta del av 
intervjufrågorna i förväg eftersom jag vill ha spontana uttalanden och undvika risken att 
få ”pålästa” svar. 
 
Av de sex lärare jag valt ut för intervju tackar tre nej och säger sig sakna både tid och 
ork för detta. De anser sig heller inte ha mycket att tillföra, två av dem saknar tidigare 
erfarenhet av läsinlärning. Intervjun kan ses som ett samtal förklarar jag men det 
förändrar inte deras ståndpunkt. Jag vänder mig därför till tre andra lärare som 
undervisar i år 1. Min önskan att få ett varierat urval uppfyllts väl trots detta, det enda 
är att jag vänder mig till fem skolor istället för sex som var min avsikt och det innebär 
att två av lärarna arbetar på samma skola. Spridning har uppnåtts, det gäller såväl 
skolornas placering geografiskt som deras sociokulturella struktur. Även då det handlar 
om de intervjuades ålder och erfarenhet är det en bra spridning. Men sett ur ett 
genusperspektiv är det sämre, samtliga är kvinnor.  
 
 
4.4             Validitet och reliabilitet 
 
Till skillnad från kvantitativa undersökningar, där metoden är välstrukturerad i syfte att 
maximera validiteten och reliabiliteten när det gäller mätningen av vissa begrepp, så 
ligger betoningen i kvalitativ forskning mer på att ta reda hur intervjupersonerna ser på 
och uppfattar vissa saker (Bryman, 2004). 
 
Även om avsikten inte är att mäta i egentlig bemärkelse måste jag ändå veta att jag 
ställer relevanta frågor som ger de intervjuade möjlighet att förklara och ge mig en bild 
av det jag avser att undersöka dvs. veta att jag har en god validitet framhåller Patel och 
Davidsson (1994). För att säkerställa validiteten gör jag en provintervju med en kollega 
som liknar den grupp som mitt instrument är avsett för. För att kontrollera reliabiliteten, 
tillförlitligheten i mitt instrument spelar jag in intervjuerna så att jag har möjlighet att 
lyssna till dem många gånger för att ordagrant skriva ner det som sägs. Jag tänker också 
på att vara tydlig i mina intervjuer så att inga missförstånd uppstår runt de frågor jag 
ställer och jag ber de intervjuade förtydliga vissa svar för att vara säker på att jag rätt 
uppfattar det de vill säga. Jag försöker också vara noga med att objektivt spegla det som 
de intervjuade uttrycker.  
 
 
4.5             Databearbetning 
 
Jag bearbetar och analyserar framkomna data utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt 
som innebär att jag ska försöka nå förståelse genom att tolka det som kommit till 
uttryck i de intervjuer jag har gjort. I hermeneutiken börjar man med helheten för att 
sen gå till delarna. Jag börjar med att skriva ner vad som sägs på ljudbandet för att få 
text att arbeta med. De sex intervjuerna ger mig ett omfattande textmaterial som är både 
tids- och arbetskrävande att gå igenom. Tankar och reflektioner som uppstår under 
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datainsamlingen skriver jag ner för att inte glömma bort dem vid den slutliga analysen. 
Patel och Davidsson (1994) rekommenderar att man gör löpande analyser, gärna direkt 
efter en intervju då den är i färskt minne. 
 
Min egen förförståelse anses i hermeneutiken vara en tillgång då jag ska försöka tolka 
och förstå det som framförs i intervjuerna. Den hermeneutiska forskningen liknas ofta 
vid en spiral där man rör sig fram och tillbaka mellan helheten och delarna i texten. 
Man försöker förstå ett fenomen eller ett förhållande genom att på detta sätt analysera 
och tolka sitt material (Starrin & Svensson, 1994). Kvale (1997) anser att 
hermeneutiken är dubbelt relevant för intervjuforskning eftersom den bygger på 
innehållet i ett samtal som sen också förvandlas till text som ska tolkas. Jag tar kopior 
av textmaterialet där jag direkt kan skriva ner de tankar och reflektioner som dyker upp 
under genomläsningen. Efter att ha läst intervjuerna flera gånger går jag över till att se 
delarna i materialet. Jag försöker hitta så många variationer som möjligt inom svaren på 
mina tre huvudfrågor. Med överstrykningspennor markerar jag det som hör samman 
inom olika kategorier och sedan markerar jag med siffror de olika variationer jag kan 
läsa ut. Jag presenterar resultaten i underrubriker till de tre frågeställningar som utgör 
huvudrubriker.  
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5                RESULTAT 
 
Detta kapitel inleds med en kort presentation av den grupp som kom att ingå i 
undersökningen, vilket rekommenderas av Patel och Davidsson (1994). Två av de sex 
lärare som intervjuas har lågstadielärarutbildning och efter mer än trettio år i yrket har 
de lång erfarenhet av att arbeta med elevers läsutveckling. Två av de andra lärarna har 
tidigare arbetat som förskollärare men senare utbildat sig till tidigarelärare respektive 1-
7 lärare inom svenska/samhällsorientering. De två övriga är 1-7 lärare inom samma 
område med 10 respektive 5 års erfarenhet som lärare. Förutom de två lågstadielärarna 
saknar de övriga lärarna tidigare erfarenhet av att arbeta med läsutveckling i år 1. 
 
Resultatet av intervjuerna presenteras utifrån mina frågeställningar: 

 
• Hur följs elevernas språkliga medvetenhet upp vid skolstart? 
• Hur går arbetet med läsutveckling till? 
• Hur följs elevernas läsutveckling upp? 

 
 
5.1             Uppföljning av språklig medvetenhet vid skolstart 
 
Samtliga lärare refererar till förskolans arbete med språklig medvetenhet utifrån 
Bornholmsmodellen och tycker att det är viktigt. Lärarna beskriver att de följer upp den 
språkliga medvetenheten vid skolstart genom; överlämning, repetition av 
Bornholmsmodellen och genom att undersöka elevernas fonologiska medvetenhet, 
bokstavskunskap och läsförmåga.  
  
 
5.1.1          Överlämning 
 
Lärarna har inför skolstart fått muntlig information om var och en av eleverna, såväl om 
den kunskapsmässiga som också den sociala biten. Informationen har lämnats av den 
förskollärare som arbetat med eleverna i förskoleklass. Samtliga av de intervjuade 
refererar till förskolans arbete med Bornholmsmodellen och framhåller vikten av att 
arbeta med språklig medvetenhet i förskoleklass. Många lärare har fått ta del av 
resultaten från tester som gjorts på elevernas språkliga medvetenhet. Hur strukturerat 
man arbetat med språklig medvetenhet i förskolan varierar enligt lärarna. 
 
För två av lärarna behövdes ingen överlämning eftersom de själva arbetade med 
eleverna redan i förskoleklass och kände dem väl när de sen fortsatte med dem i skolan. 
Den ena av lärarna hade eleverna hela året i förskoleklass. Hon arbetade då med 
Bornholmsmodellen och hade god koll på var de befann sig i sin språkliga 
medvetenhet. Den andra läraren började arbeta med eleverna under vårterminen i 
förskoleklass och följde då till viss del Bornholmsmodellen i arbetet med språklig 
medvetenhet, dock inte renodlat.  
 
 
 
5.1.2          Repetition av Bornholmsmodellen 
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En lärare har strukturerat följt upp förskolans arbete med språklig medvetenhet genom 
åtta veckors repetition av Bornholmsmodellen, vilket föreslås i den tidigare upplagan. 
Hon menar att denna repetition var ett bra sätt för henne själv att komma in i arbetet då 
hon saknade tidigare erfarenhet av att arbeta med läsutveckling.  
              
                      ”Det var bra för mig, som inte är så van, att ha en strukturerad modell att arbeta utifrån.” 
 
Både barnen och läraren tyckte det var kul. Eleverna kände igen mycket vilket bidrog 
till en viss trygghet tror hon. Efter åtta veckors dagligt arbete med språklig medvetenhet 
gjorde hon en uppföljning för att se var barnen kunde. Det visade sig att några behövde 
fortsatt träning i att analysera antal ljud i orden och det fick de hos specialläraren.  
 
En annan av lärarna har använt Bornholmsmodellen och plockat vissa bitar hon tycker 
är bra. 
       
Några av lärarna upplevde det lite tjatigt att repetera språklig medvetenhet utifrån 
Bornholmsmodellen och tog därför endast några valda delar.  
 
 
5.1.3          Kontroll av fonologisk medvetenhet, bokstavskunskap och läsförmåga 
 
Alla lärarna kontrollerade elevernas fonologiska medvetenhet genom att låta eleverna 
göra ett test som visar om de kan uppfatta hur många ljud det är i olika ord, vilket ljud 
som hörs först i ordet och sätta samman ljud till ord. Lärarna följde också upp elevernas 
bokstavskunskap vid skolstart. De kontrollerade individuellt vilka bokstäver eleverna 
kunde, både bokstavsnamn och ljud, och om de kunde läsa.  De elever som utifrån det 
fonologiska testet visade sig vara i behov av särskilt stöd har fått det inom klassens ram. 
Enbart någon enstaka elev har arbetat enskilt tillsammans med speciallärare utifrån ett 
åtgärdsprogram. En lärare har valt att vänta med att sätta in åtgärder och förklarar 
varför: 
 
                      ”Vi har inte gett något särskilt stöd utifrån testet men tänker göra det efter jul. Under  
                        hösten  har vi velat skapa intresse, de ska tycka att det är roligt.” 
        
Några lärare har gjort ytterligare en uppföljning med det fonologiska testet i slutet av 
höstterminen för att se hur de, som fick lågt resultat vid första tillfället, utvecklats under 
terminen 
 
 
5.2             Arbetet med läsutveckling 
 
Lärarna gör mycket för att arbetet med läsutveckling ska vara roligt, varierande och 
spännande och framhåller att de tycker att det är viktigt. 
 
                       ”Det viktigaste med läsutveckling det är ju att skapa motivation, de ska ha glädje i,  
                        känna att det är kul, ha stöttning , att man leker med språket.” 
                     
                      ”Det är viktigt att de inte tappar självförtroendet, att de tycker det är roligt,  
                       att de vill. Jag måste hjälpa dem med det så att jag inte stjälper 
                       dem. För har man inte lusten och självförtroendet då är det svårt.” 
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I lärarnas beskrivning av vad de gör i arbetet med läsutveckling ingår; genomgång av 
ny bokstav, ordfläta, sagor, filmer, lek, storbilder, individuellt arbete i arbetsböcker, 
tränar på att läsa och läxor. 
 
 
5.2.1          Genomgång av ny bokstav 
 
Lärarna börjar ofta veckan med att gå igenom en ny bokstav. En av lärarna har valt att 
gå igenom fyra bokstäver som eleverna sedan arbetar med under cirka fyra veckor. I 
samband med bokstavsinlärning fortsätter arbetet med språklig medvetenhet. Man 
lyssnar efter ljud i ord, sätter ihop ljud, befäster sambandet mellan bokstäver och ljud, 
talar om ords betydelse och formulerar meningar. 
 
 En av lärarna säger: 
 
                   ”Språket är så otroligt viktigt, viktigt att ha en medvetenhet i det 
                        i alla sammanhang, ha det i sig hela tiden att arbeta språkutvecklande.” 
            
En annan lärare berättar att första bokstaven de arbetade med i klassen var v och hon 
tog då med sig ett av sina barns avlagda gosedjur och döpte detta till ”Valen Valle”. 
Morgonen därpå hade flera elever på eget initiativ tagit med sig gosedjur och placerat 
dem bredvid ”Valen Valle”. 
 
                      ”Detta har sen fortsatt så det är ganska trångt numera och barnen är alltid lika 
                       spända på vilken som ska bli veckans bokstav.” 
 
Lärarna går tydligt igenom hur bokstaven skrivs, både som versal och gemen. Eleverna 
får sen träna på olika sätt att skriva bokstaven; i luften, på varandras ryggar, på lösblad, 
i arbetsböcker och i ”finböcker”.  
 
 
5.2.2          Ordfläta 
 
Lärarhandledningen ger många bra tips, även för mig som jobbat så länge, säger en 
lärare. Ett av tipsen är att göra ordfläta och det älskar eleverna berättar hon. Det går till 
så att någon säger ett ord t.ex. bil, sen ska nästa hitta på ett ord som börjar med den 
bokstav föregående ord slutar på, alltså l i detta exempel. Det snålas ofta in på 
handledningar då de är dyra och därför har nog inte alla tillgång till dem misstänker 
hon. 
 
 
5.2.3          Sagor 
 
Högläsning förekommer så gott som dagligen, det kan vara fristående sagor eller 
kapitelböcker.  
 
                     ”Vi tränar just nu på att lyssna. Många har svårt att lyssna även om man läser en  
                       spännande saga. Det finns barn som inte kan lyssna, de måste ha något att plocka med 
                       eller kanske inte alls kan koncentrera sig och lyssna.  Jätteviktigt att träna.” 
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En lärare berättar att hon arbetar mycket med sagor. Samtidigt som hon berättar en saga 
sätter hon upp bilder som stöd. Barnen får senare återberätta innehållet med hjälp av 
bilderna och därefter skriva till bilderna. Hon uppmanar dem att skriva som det låter. 
En del skriver själva men de som tycker att det är svårt kan få skriva av meningar hon 
skriver. 
 
                   ”Jag har låtit dem skriva mycket redan från början. De får hjälp att analysera språket då 
                        de skriver.” 
 
Hon pekar på en vägg full av texter och säger: 
 
                     ” Jag tänker fortsätta med sagorna, de har en ordentlig struktur, det finns en 
                        början, en mitt och ett slut.” 
 
Ofta låter hon eleverna dramatisera sagan, alla dramatiserar och det sker på olika sätt 
och på olika nivåer. 
 
En klass får besök en gång i veckan av någon elev från år 5 som läser för dem och 
läraren följer sen upp med samtal. 
 
 
5.2.4         Filmer 
 
Några, med tillgång till modern teknik använder sig av strömmande video och låter 
eleverna se korta filmer. Dessa handlar ofta om ett djur som börjar på den bokstav man 
arbetar med. Efteråt diskuteras filmen och eleverna får ibland också återberätta 
innehållet. 
 
 
5.2.5          Lek 
 
Jag försöker att vara tydlig, spela på flera sinnen och använda leken då jag arbetar med 
eleverna berättar en lärare. Hon satsar mycket på talet, att få eleverna att uttrycka sig. 
Det anser hon är viktigt för alla eleverna inte minst för dem som har ett annat 
modersmål. Med hjälp av en handdocka får hon barnen att våga tala. Det blir mer 
avdramatiserat då de talar till dockan som inte alltid förstår, som ställer tokroliga frågor 
och som de måste förklara för. 
 
En lärare har en liten docka som är samma figur som förekommer i elevernas läsebok. 
Denna docka gör olika saker, bl. a resor till olika platser. Läraren talar till eleverna 
genom dockan och de till den. Det stimulerar fantasin och det kan bli hur mycket prat 
som helst, berättar hon. 
 
 
 
 
 
5.2.6          Storbilder 
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Någon lärare arbetar med att låta eleverna tillsammans skapa egna texter utifrån böcker 
med storbilder, var och en får t.ex. säga en mening som passar till bilden. Texten de 
gemensamt satt ihop läses och används sen för vidare bearbetning som t.ex. att göra 
barnen uppmärksamma på meningars uppbyggnad, stor bokstav, punkt, olika ords 
betydelse och synonymer.  
 
 
5.2.7          Individuellt arbete i arbetsböcker 
 
Det individuella arbetet ser ganska lika ut enligt lärarnas beskrivning. Efter genomgång 
av veckans bokstav arbetar eleverna ofta individuellt efter arbetsschema. I detta ingår 
någon form av arbetsbok med uppgifter till varje bokstav. Arbetsboken innehåller bl.a. 
övningar i att skriva bokstaven, analysera var i ordet bokstaven hörs och att skriva ord 
eller mening till bilder. Ofta ingår någon klippövning och att måla en bild.  Fortsatta 
uppgifter i arbetsschemat kan t.ex. vara att spela spel och att läsa korta enkla små 
böcker. Vissa som kommit en bit i sin läsning har arbetsuppgifter till böckerna. De kan 
handla om att svara på frågor om innehållet i boken och att måla en passande bild.  
 
                  ”Ingen behöver vara sysslolös, arbetsuppgifter finns alltid, för var och en,  
                        anpassade till den nivå de befinner sig på.” 

Att ha arbetsmaterial man trivs med även som lärare anser de vara viktigt. Det ska ha 
trevliga bilder, tydlig struktur och bra arbetsuppgifter som ligger i nivå med hur långt 
eleven kommit i sin läsutveckling. 
 
Resultaten på kontroll och test var bra att utgå ifrån då jag skulle välja arbetsmaterial 
för det fortsatta arbetet. Inte bara för arbetet med läsutvecklingen utan även 
skrivutvecklingen uttrycker en av lärarna.  
         
 
5.2.8          Tränar på att läsa 
 
Enligt lärarna har alla elever nu vid slutet av höstterminen knäckt själva läskoden. Hur 
mycket de läser beror på hur långt de kommit i sin läsutveckling förklarar de. De 
berättar att förutom den läsning som ingår i arbetsböckerna läser en del i kapitelböcker 
från biblioteket medan andra läser korta böcker med varierande svårighetsgrad. En del 
som är osäkra läser lärarna tillsammans med. Eleverna får också låna böcker från 
biblioteket. En del av lärarna låter eleverna välja själva och sen ta låneböckerna med sig 
hem medan andra beställer boklådor och har dem i klassrummet. Lärarna menar att de 
elever som kommit långt i sin läsutveckling läser så gott som varje dag böcker i skolan 
medan de som inte kommit så lång läser böcker vid ett par tillfällen i veckan. Lärarna 
berättar att de försöker att hinna med att lyssna på elevernas läsning minst ett par 
gånger i veckan.  
 
De flesta av lärarna säger att de läromedel de använder för att träna läsning består av 
böcker som är uppdelade i olika svårighetsgrader men alla böckerna utgår ifrån en 
gemensam handling. Lärarna använder läromedel som bygger på ljudmetoden och i 
vilka frekventa småord lärs in som ordbilder t.ex. och, ni vi och är. 
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Vissa lärare säger att de försöker att hålla samman eleverna i läseboken för att kunna gå 
igenom texten, förklara svåra ord och titta på bilderna tillsammans så att de blir bekanta 
med innehållet.  
                    
                   ”Boken följer året, inte så kul att läsa om Lucia t.ex. vid jul.  
                         Svårt att ha samtal om de är på olika ställen.” 
 
Andra menar att det inte går att hålla dem samman, eleverna är på så olika nivåer.  
 
Någon har delat in eleverna i olika grupper och använder en läsebok som finns i tre 
svårighetsvarianter. Vi har delat in eleverna i tre grupper utifrån hur långt de kommit i 
sin läsutveckling, berättar hon. Vi är tre lärare som har varsin grupp som vi arbetar med 
två gånger i veckan. I en av grupperna arbetar elever som behöver lite extra stöd 
tillsammans med specialläraren.  
 
 
5.2.9           Läxor 
 
Omfattningen av läsläxor ser olika ut. Vissa ger läsläxa en gång i veckan, någon har 
läsläxa tre gånger i veckan och någon ger läsläxa alla skoldagar. Läxorna anpassas till 
hur långt eleverna kommit i sin läsutveckling. Ofta följer ett läsprotokoll med läxan där 
föräldrarna får skriva sin signatur och en kort kommentar om hur läsningen gått. 
         
Jag och en kollega lyssnar varje dag på eleverna när de läser sin läsläxa, berättar den 
lärare som ger läsläxa varje dag.  
 
                  ”Viktigt med läsläxa varje dag. Veckoläxa funkar inte. 
                        Alla vill och tycker att det är kul, ingen vill maska.” 
 
Nästan alla föräldrar ger sina barn stöd och lyssnar på deras läsläxa, berättar hon. Först 
var de lite emot att barnen skulle ha läxa varje dag men nu upplever de det som en 
”ljuvlig stund” och gläds åt barnens utveckling. En förälder skrev i elevens  
läsprotokoll: 
 
                  ”Jag kunde inte stoppa honom, läst två sidor extra.” 
 
En lärare skriver i början små verser till varje bokstav och dessa verser får eleverna ta 
hem som läxa. De ska då i texten ringa in veckans bokstav och måla en bild till. Den 
som kan, läser också versen. Läxa ges från fredag till fredag. Hon säger att många 
föräldrar jobbar mycket och de vill använda helgen till att stötta sina barn med läxorna. 
På vårterminen, när de kommit lite längre i sin läsutveckling brukar hon övergå till att 
göra lässchema som innebär att de ska läsa lite varje dag både hemma för föräldrarna 
och i skolan för henne. Hon tycker att de flesta föräldrarna är mycket engagerade. Men 
om någon inte har stöd hemifrån läser hon läxan tillsammans med eleven efter skoltid 
när de är på fritids.   
 
                  ”De är så utsatta om de inte lär sig läsa.” 
 
Någon lärare använder enbart småböcker från boklådor som eleverna får ta hem och 
läsa i en gång i veckan. Dessa boklådor har olika färger beroende på svårighetsgrad och 
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barnen får läsa böcker som ligger i nivå med deras läsutveckling. I början hade hon 
ambitionen att lyssna på alla när de läste sin läsläxa men det höll inte. Det är omöjligt 
att få tiden i skolan att räcka till för detta. Hon har därför valt att låta föräldrarna ta över 
ansvaret för att lyssna på elevernas läsläxa och notera hur det gått. Det är viktigt att visa 
tillit till föräldrarna och lämna över en bit till dem anser hon. Ett tag tyckte hon dock att 
de höll på att ”träna ihjäl” sina barn, nästan så att de skulle kunna läsa utantill. Då skrev 
hon ett meddelande hem till föräldrarna och påpekade att läsningen ska upplevas 
lustfylld och vara kul. Hon förklarade att deras roll vid läsningen var att lyssna, titta på 
bilderna och prata om innehållet tillsammans med barnen. Det tror hon många upplevde 
som skönt. Hon har också uppmanat föräldrarna att berömma sina barn och säga att de 
är duktiga.   
 
                  ”Viktigast med läsutvecklingen är att barnen får mycket uppmuntran,  
                        det ser jag som grundläggande. För om ingen ser dem hur de håller  
                        på och jobbar, om ingen ser dem kommer de ingen vart. De måste  
                        verkligen bli sedda.” 
 
Den lärare som ger veckoläxa, har informerat föräldrarna om att det är viktigt att 
eleverna läser hemma varje dag och det är de flesta noga med att göra, menar hon. 
Eleverna får läsa upp sin veckoläxa vid olika tillfällen i veckan då hon och en kollega 
har möjlighet att hjälpas åt med att lyssna på eleverna och ställa frågor på innehållet.  
                     
                      ”Det känns otroligt viktigt i ettan att lyssna till var och en.” 
 
Den som ger läsläxa tre gånger i veckan berättar att de ofta är två som hjälps åt att 
lyssna på eleverna då de läser upp sin läxa. De lägger mycket tid på detta, det tar 
ungefär två lektionspass att hinna lyssna på alla. Några behöver mer stöd vid 
genomgång av läxan och det får de vid dessa tillfällen. Hon anser att föräldrarna är 
mycket måna om att lyssna till barnens läsläxa. En del månar kanske för mycket och 
vill att det ska gå fortare fram, sen finns även de som man tycker kunde lägga lite mer 
tid säger hon. 
 
En av lärarna, som har många elever med annat modersmål, tänkte från början inte ge 
någon läsläxa men insåg att det behövdes. 
 
                      ”De måste läsa hemma, tiden i skolan räcker inte till.” 
 
Hon ger nu eleverna en veckoläxa som dels består av ett stycke i läseboken och dels av 
att träna frekventa ord. Eftersom flera av hennes elever saknar stöd hemifrån av olika 
anledningar, som t.ex. annat modersmål, ger hon läxor som barnen kan klara av att göra 
på egen hand. Men hon har informerat föräldrarna om vikten av att de lyssnar på 
läsläxorna och förklarat hur de kan stödja sina barn. Hon har också påmint om att det är 
viktigt att eleverna läser lite varje dag. Läraren har hjälp av en kollega när eleverna ska 
läsa upp sin läsläxa. 
 
 
5.3             Uppföljning av elevernas läsutveckling 
  
På frågan om hur elevernas läsutveckling följs upp beskriver lärarna under rubrikerna; 
tester, kontinuerlig uppföljning, speciallärarstöd, göra klart och kartläggningsmaterial. 
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5.3.1          Tester 
 
Eleverna följs upp i början och i slutet av terminen med olika testmaterial. Dessa tester 
administreras ofta av speciallärare.  
 
 
5.3.2          Kontinuerlig uppföljning 
 
De flesta lärarna menar att de har bra koll på var eleverna befinner sig genom att de 
följer dem i det dagliga arbetet. De ger var och en av eleverna det stöd de behöver i 
arbetet med läsutvecklingen. 
  
 
5.3.3          Speciallärarstöd 
 
Endast några få elever har åtgärdsprogram och arbetar vissa pass enskilt eller i grupp 
tillsammans med speciallärare. 
 
En lärare berättar att hon nu i slutet av terminen kopplat in specialläraren på två elever 
som hon är bekymrad över. Det handlar om motoriska svårigheter för den ena och den 
andre har svårt att koncentrera sig förklarar hon.  
 
 
5.3.4         Göra klart 
 
En av lärarna berättar att hon ägnar de två sista veckorna på höstterminen till att låta 
eleverna göra klart sådant som släpar efter. 
   
                  ”De som är sjuka kommer efter och får svårt att ta igen.” 
    
 
5.3.5          Kartläggningsmaterial 
 
En del använder sig av speciellt material avsett för läraren och en del har också material 
avsett för eleverna då de ska följa upp elevernas läsutveckling.  
 
En av lärarna visar ett kartläggningsmaterial som är under uppbyggnad på skolan och 
som ska utgöra dokumentation vid utvecklingssamtal.  
 
En lärare använder ett kartläggningsmaterial som man på skolan bestämt ska användas. 
Hon tycker att detta material är för omfattande och invecklat därför har hon även ett 
annat vid sidan om som hon tycker är mycket bättre. Det materialet ger dessutom bra 
tips på hur man kan arbeta vidare. För eleverna har hon ett enklare material där de kan 
följa sina framsteg. 
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En annan lärare beskriver det kartläggningsmaterial hon använder sig av och som också 
är anpassat så att eleverna är delaktiga. Det är viktigt att göra eleverna uppmärksamma 
på hur de ska gå vidare i sin läsning för att utvecklas så bra som möjligt anser hon.  
 
Två av lärarna använder sig inte av något kartläggningsmaterial. En av dem säger: 
 
                  ”Inte det viktigaste just nu – utan få flyt i läsningen, vi skriver hur  
                        det går i samband med läsläxan, både lärare och förälder.” 

Föräldrarna följer sina barns läsutveckling genom att lyssna på dem när de läser sina 
läsläxor t.ex. Men också vid det utvecklingssamtal man har en gång per terminen följs 
läsutvecklingen upp. I samband med detta samtal formulerar elev, förälder och lärare 
gemensamt mål, i elevens individuella utvecklingsplan, för det fortsatta arbetet. Man 
ser på vad eleven kan och vad som ska utvecklas framöver. Lärarna skriver också ett 
veckobrev, ”fredagsbrevet”, till föräldrarna med information om bl.a. arbetet i skolan 
och läxor. Många av lärarna tycker att det är svårt att få föräldrarna riktigt delaktiga i 
sina barns läsutveckling, oftast är föräldrarna nöjda med vad skolan gör.  
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6.       DISKUSSION 
 
 
I mina samtalsintervjuer har jag sökt svar på följande frågor: 

 
• Hur följs elevernas språkliga medvetenhet upp vid skolstart? 
• Hur går arbetet med elevernas läsutveckling till? 
• Hur följs elevernas läsutveckling upp? 

 
Utifrån dessa frågeställningar kommer jag nu att diskutera de resultat jag finner vara 
mest intressanta och jämföra dem med teorierna i bakgrunden. 
 
 
6.1.           Hur följs elevernas språkliga medvetenhet upp vid skolstart 
 
Språklig medvetenhet har ett starkt samband med läsutveckling (Lundberg 2007) och 
speciellt den fonologiska medvetenheten, som anses utgöra grunden vid läsinlärning 
(Olofsson, 2007). Lärarna refererar till förskolans arbete med språklekar utifrån 
Bornholmsmodellen och menar att det är viktigt. Den modell som lärarna hänvisar till 
antar jag är den äldre modellen eftersom det är tveksamt om den nya hunnit komma ut 
när eleverna gick i förskoleklass. I den äldre versionen föreslås att man vid skolstart ska 
repetera språklekarna under åtta veckor (Häggström, 1994). En av lärarna har gjort 
detta medan en del bara tagit valda delar. Samtidigt som lärarna anser att förskolans 
arbete med språklig medvetenhet är viktig, är det endast en av dem som genomfört den 
repetition som föreslås vid skolstart. Är det mindre viktigt då? Repetition av 
språklekarna borde vara bra för eleverna efter ett par månaders sommaruppehåll och 
speciellt betydelsefull för dem som behöver mer träning. Det kan också kännas bra för 
eleverna att få börja med något som är bekant samtidigt som nya saker introduceras. En 
av lärarna framhåller just detta att eleverna kände igen mycket och att det bidrog till en 
viss trygghet. ”Repetition är kunskapens moder” säger ett talesätt. Saknas tid för det i 
skolan eller glöms det bort? En repetition av språklekarna borde dessutom vara ett 
utmärkt sätt för läraren att själv få se vad eleverna kan och vad som är lämpligt att 
bygga vidare på. 
 
Lundberg och Herrlin (2003) framhåller att det är väsentligt att vid skolstart kartlägga 
elevens fonologiska medvetenhet då den är av stor vikt för att klara av den alfabetiska 
koden. Samtliga lärare har använt ett fonologiskt test för att undersöka elevernas 
förmåga att uppfatta hur många ljud det är i ord, lyssna ut vilket ord som hörs först och 
att kunna sätta samman ljud till ord. Det visar på att de tycker att detta är en viktig 
förmåga att utgå ifrån. Lärarna kontrollerar också vilka bokstäver eleverna kan, både 
vad de heter och hur de låter och om de kan läsa. Även om bokstavskunskap inte ingår i 
den äldre versionen av Bornholmsmodellen (Häggström, 1994) får man förmoda att 
många elever i förskoleklass visat intresse för bokstäverna och kanske arbetat med dem 
till viss del. Lundberg (2007) menar att de elever som inte känner igen så många 
bokstäver när de börjar skolan får det svårare med läsinlärningen. Det är viktigt att de 
lär sig bokstäverna inte bara till namnet utan även det ljud bokstaven representerar. Den 
nya versionen av Bornholmsmodellen innehåller bokstavskunskap (a.a.).  
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Med tanke på alla ljud som finns representerade i vårt alfabet är det bra att börja träna 
redan i förskoleklass. Det kan behövas tid för att befästa dem. Min erfarenhet är att 
elever som har svårt med sin läsning högre upp i ålder ofta är osäkra på bokstavsljuden. 
 
Det är väsentligt att eventuella svårigheter upptäcks tidigt och att utifrån dessa ge det 
stöd och den stimulans eleven behöver (Lundberg & Herrlin, 2003). De elever som vid 
det fonologiska testet visar sig ha svårigheter och vara i behov av särskilt stöd får det 
mestadels inom klassens ram enligt vad lärarna beskriver. Detta kan tolkas som att 
lärarna har en ambition att möta eleverna på den nivå de befinner sig. Någon har 
avvaktat med att sätta in särskilt stöd och menar att hon under höstterminen satsat på att 
få eleverna intresserade och tycka att det är roligt. Efter jul tänker hon däremot göra det 
om det behövs. Lundberg och Herrlin (2003) menar att elever som har svårigheter med 
fonologin ändå kan komma igång med ordavkodningen och att den i sin tur stimulerar 
den fonologiska medvetenheten. En del av lärarna har gjort ytterligare en uppföljning 
av den fonologiska medvetenheten i slutet av höstterminen för att se hur de, som fick 
lågt resultat i början, utvecklats under terminen.  
 
 
6.2             Hur går arbetet med elevernas läsutveckling till 
 
Under denna rubrik utgår jag ifrån några faktorer som enligt teorierna i bakgrunden 
anses vara betydelsefulla vid läsutveckling; struktur och vägledning, val av texter, 
motivation och samtal. Jag jämför dessa med resultatet i denna undersökning.  
 
 
6.2.1          Struktur och vägledning 
 
Taube (2007b) påpekar att det är viktigt med systematisk vägledning, att läraren 
undervisar om bokstävernas koppling till ljuden i vårt talade språk. Frykholm (2007) 
skriver att det är viktigt med strukturerad undervisning mot specifika färdigheter som 
fonologisk förståelse. Gillon (2004) menar att man bör lägga stor vikt vid att arbeta 
med fonem/grafem under det alfabetiska stadiet. Undersökningen visar att lärarna 
arbetar strukturerat med en bokstav i veckan. Man lyssnar efter ljud i ord, sätter ihop 
ljud, och befäster sambandet mellan bokstäver och ljud. Lundberg och Herrlin (2003) 
betonar att man som läsare måste förstå det alfabetiska skrivsystemets princip som 
innebär att talet har delats upp, segmenterats i små bitar, i fonem som betecknats med 
bokstavstecken Detta kan vara svårt för en del då det kräver förmåga att kunna 
uppmärksamma ljuden som bygger upp orden och att ljuden varierar beroende på 
efterföljande bokstav (a.a.). Även om en del elever redan kan bokstäverna och kanske 
till och med kan läsa är det bra att lärarna har dessa bokstavsgenomgångar gemensamt 
för alla i klassen. Trots att  en del elever redan vet hur bokstaven låter och vad den heter 
är det inte säkert att de uppmärksammat att t.ex. ljuden varierar beroende på vilken 
bokstav som kommer efter. Det kan dessutom ibland vara roligt att som elev redan 
kunna en sak, att få vila i sin kunskap och kanske få dela med sig till andra. Elbro 
(2004) framhåller att det är lärarens uppgift att peka ut och uppmärksamma eleverna på 
vad som är viktigt att lägga märke till i ord och texter (a.a.). 
 
Språklig medvetenhet innebär att man förstår kopplingen mellan fonem och grafem, vet 
vad ord betyder, hur ord är uppbyggda och att man är medveten om ljudets 
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språkstruktur förklarar Druid-Glentow (2006). Av lärarnas beskrivning av sitt arbete 
framgår att de i samband med bokstavsarbetet fortsätter med att utveckla den språkliga 
medvetenheten. Förutom att lärarna arbetar med ljuden talar de också om ords 
betydelse och låter eleverna formulera meningar. En förutsättning för att förstå det man 
läser bygger på att man har ett gott ordförråd och att man förstår meningars 
uppbyggnad menar Höien och Lundberg (1999). De som har ett begränsat ordförråd har 
i allmänhet också svårigheter med att läsa framhåller Lundberg och Sterner (2006). 
 
 
6.2.2         Val av texter 
 
Myrberg och Lange (2006) anser att det är viktigt att läraren anpassar material utifrån 
elevens behov. Detta överensstämmer med hur lärarna i den här undersökningen gör. 
De låter eleverna läsa i olika böcker anpassade till hur långt de kommit i sin 
läsutveckling, en del läser enkla, korta berättelser, medan andra läser kapitelböcker och 
en del läser med stöd av läraren. I de böcker som ofta används vid läxläsning utgår 
texterna från samma handling men böckernas texter skiljer sig i längd och 
svårighetsgrad 
 
 
6.2.3         Motivation  
 
Motivationen är en betydande faktor i arbetet med läsutveckling och det är därför 
väsentligt att ge eleverna så positiva erfarenheter som möjligt, detta är av betydelse för 
deras inre drivkraft menar Lundberg och Herrlin (2003). Lärarna framhåller också 
motivationens betydelse i arbetet med läsutvecklingen och beskriver olika saker de gör 
för att eleverna ska tycka att det är roligt, varierande och spännande. De hittar på ord 
som bildar ordflätor de samtalar om filmer och sagor, de leker och de skapar texter 
tillsammans med eleverna utifrån storbilder. 
                      
                   ”Det viktigaste med läsutveckling det är ju att skapa motivation, de ska ha glädje i, 
                        känna att det är kul, ha stöttning, att man leker med språket.” 
 
 
6.2.4          Samtal           
 
Under föregående rubrik 6.2.2 framgår att samtalet kommer in i olika sammanhang. 
Bygger dessa på samtal mellan lärare och elev och även samtal mellan eleverna? När 
eleverna läser framgår det att de ofta läser för läraren och samtalar med henne om 
texten men inte med sina kamrater. Att man samtalar runt det man läser är sannolikt det 
allra viktigaste stödet man kan ge menar Liberg (2007). Genom att göra detta i olika 
sammanhang, med olika personer och där man använder ett mer dekontextualiserat 
språk, som innebär att man går utöver ”här och nu” ger man eleverna rika erfarenheter 
och en bra läsprognos (a.a.). Samtal om texter man läser gemensamt i klassen utvecklar 
elevernas lässtrategier anser Myrberg och Lange, (2006). Det leder också till att man 
växer då man i samtalet får förmedla egna tankar och ta del av andras, glädjas över att 
få diskutera och att få vara tillsammans (Druid-Glentow, 2006).  
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Undersökningen visar på skillnader mellan hur ofta lärarna ger eleverna läxor och hur 
dessa följs upp i skolan. Det framgår att det är svårt att få tiden att räcka till för att följa 
upp läxläsningen och att ett ansvar därför läggs på föräldrarna. Även om föräldrar och 
skola har ett gemensamt ansvar för att skapa de bästa förutsättningar för elevens 
utveckling och lärande (Lpo 94, 2006) läggs kanske en alltför stor del på föräldrarna. 
Lärarna berättar att flera elever saknar stöd hemifrån av olika anledningar, t.ex. på 
grund av annat modersmål. En av lärarna förklarar att hon av den anledningen ger 
eleverna läxor som de kan klara på egen hand. Vad händer på sikt med elevernas 
läsutveckling om föräldrarna inte kan ge det stöd lärarna förväntar sig? Innebär dessa 
olika förutsättningar en sämre prognos för vissa elevers läsutveckling? Kan detta 
medföra att de så småningom tappar lust och intresse och utvecklar en dålig självbild?  
Vidare framgår att då läraren lyssnar när eleven läser upp sin läxa är det många elever 
att lyssna till och därför får kanske samtalet om texten inte så stort utrymme. Man kan 
förstå att lärarna, med elever på nybörjarstadiet, är intresserade av att höra elevernas 
säkerhet i avkodningen och anser att läsningen på detta stadie går ut på att läsa för att 
lära sig läsa. Men det är viktigt att samtidigt ge eleverna möjlighet att få dela sina 
läsupplevelser med kamraterna och tycka att det är spännande att diskutera det som de 
har läst. Lundberg och Herrlin (2003) menar att även om tyngdpunkten i början ligger 
på avkodningen så är det betydelsefullt att eleverna får uppleva att texten har något att 
förmedla. Liberg (2007) framhåller att genom att få dela sin läsupplevelse med andra 
förstärks och fördjupas det lästa. Finns det en risk för att en del elever annars får 
uppfattningen att de läser för att läraren ska lyssna och inte för att det är spännande att 
ta del av vad texten har att berätta? Det är betydelsefullt att lägga tid på uppföljning av 
läxläsning och låta eleverna samtala tillsammans om texterna. Det är också ett sätt att 
stimulera läsintresset och att ge eleverna mer lika förutsättningar att utveckla sin 
läsförmåga. 
  
 
6.3.            Hur följs elevernas läsutveckling upp 
 
Lärarna följer upp elevernas läsutveckling med tester, de följer också kontinuerligt 
eleverna i det vardagliga arbetet och ser även till att ge tid för att arbeta klart med 
sådant som släpat efter. Då lärarna oroar sig över någon elev tar de kontakt med 
specialläraren.  
 
Elbro (2004) menar att de lärare som har förmåga att se och förstå elevens 
inlärningsstrategi och ge målinriktat stöd är de som lyckas bäst med läsutvecklingen. 
Den bästa informationen om vad som kan vara problem får läraren genom att 
systematiskt följa elevens utveckling genom observationer anser Frykholm (2007). För 
att det ska bli systematik i detta är det bra att utgå ifrån ett kartläggningsmaterial. 
Lundberg och Herrlin (2003) menar att ett sådant material ska utgöra ett redskap för att 
följa elevens utveckling och att tidigt upptäcka eventuella svårigheter.  
 
En del av lärarna använder kartläggningsmaterial för att följa upp elevens läsutveckling. 
En del har också kartläggningsmaterial avsedda för eleverna. Taube (2007) menar att 
det är ett betydelsefullt stöd för eleven att få vara delaktig i sin egen läsutveckling. 
Strandberg (2007) anser att lärandet blir mer fokuserat om man vet var man är och vart 
man är på väg. Ett tydligt kartläggningsmaterial är man också hjälpt av då man ska visa 
föräldrarna var eleven befinner sig i sin läsutveckling menar Lundberg och Herrlin 
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(2003). Samtidigt som flera lärare beskriver att de har olika kartläggningsmaterial 
uttrycker de att de har bra koll på var eleverna befinner sig genom att de följer dem i 
vad de gör i det dagliga arbetet. Min tolkning är att detta görs i större utsträckning 
jämfört med att de utgår ifrån ett kartläggningsmaterial för att analysera elevernas 
kunskaper och också för att göra dem delaktiga i sin egen läsutveckling. Lundberg och 
Herrlin (2003) framhåller att kartläggning bör ska kontinuerligt, en gång i månaden 
under första tiden. Om eleven har en långsam läsutveckling bör det ske ännu oftare och 
följas upp med relevanta insatser och åtgärder (a.a.). De elever lärarna anser vara i 
behov av särskilt stöd får oftast det inom klassens ram under första terminen. Några 
enstaka elever får stöd av speciallärare enskilt eller i grupp. För att undvika 
godtycklighet, få en tydlig struktur i det som ska följas upp och tidigt få grepp om var i 
svårigheterna består är det bra att utgå ifrån ett kartläggningsmaterial. Detta kan även 
användas tillsammans med elev och föräldrar och tydliggöra var eleven befinner sig i 
sin läsutveckling. Det räcker inte med att säga till eleven nu läser du bra, eleven ska få 
veta vad det är som är bra och vilket nästa steg är i utvecklingen för att det ska bli ännu 
bättre. 
 
 
6.4            Slutord 
 
Det som framkommit av denna undersökning om hur lärarna beskriver sitt arbete med 
läsutveckling i år 1 överensstämmer till stor del med den forskning som tas upp i 
bakgrunden. Lärarna arbetar strukturerat, vägleder och motiverar eleverna och skapar 
bra förutsättningar för att utveckla elevens förmåga att tillgodogöra sig det skrivna 
ordet. Men förutsättningarna i hemmen ser olika ut för eleverna. Det finns därför 
anledning att fundera över hur läsläxorna ska följas upp i skolan för att ge alla elever en 
så positiv läsutveckling som möjligt.  
 
 
6.5            Metoddiskussion 
 
Den här kvalitativa intervjuundersökningen har gett svar på mina frågor. Jag har haft 
samtalsintervjuer med sex lärare som beskriver hur de arbetar med läsutveckling i år 1. 
Jag har skrivit ner det som kommit till uttryck i intervjuerna och utifrån ett 
hermeneutiskt förhållningssätt har jag sökt hitta variationer i lärarnas beskrivning av sitt 
sätt att arbeta. Även om min förförståelse här anses vara till fördel innebär den ändå en 
risk för att min tolkning färgats av mina egna kunskaper och erfarenheter. Det är svårt 
att säga hur tillförlitlig undersökningen är och det är möjligt att resultatet blivit 
annorlunda om de tre som avböjde deltagit i undersökningen. Avsikten har varit att 
spegla hur lärarna beskriver sitt arbete och av detta kan man inte dra några generella 
slutsatser. Intervjuerna genomfördes i slutet av höstterminen. Resultatet hade kanske 
inte blivit detsamma om intervjuerna gjorts i slutet av vårterminen.  
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6.6            Fortsatt forskning 
 
Ett förslag till fortsatt forskning är att gå vidare uppåt i skolåren med frågorna hur 
lärare arbetar med elevernas läsutveckling och hur de följer upp den. Eftersom 
läsförmågan under senare år försämrats kan man misstänka att det medvetna arbetet 
med läsutveckling avtar längs vägen, frågan är när. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
Hur länge har du arbetat som lärare?   
 
Vilken utbildning har du? 
 
Har du tidigare erfarenhet av att arbeta med läsutveckling? 
 
Hur följde du upp förskolans arbete med språklig medvetenhet, när du tog 
emot dina elever i höstas? 
 
Vad följde du upp? 
 
Hur har du fortsatt ditt arbete med läsutveckling utifrån denna uppföljning? 
 
Hur möter du eleverna utifrån deras olika kunskapsnivåer? 
 
Hur går du igenom det du vill att eleverna ska lära sig? 
 
Hur får du eleverna motiverade? 
 
Hur använder du dig av samtalet? 
 
Vilka läromedel använder du vid läsutvecklingen? 
 
Hur mycket tid avsätter du för arbetet med läsutvecklingen? 
 
Ger du läxor? Hur ofta? Hur följer du upp läxorna? 
 
Hur är föräldrarna delaktiga i sina barns läsutveckling? 
 
Hur följer du upp elevernas läsutveckling? 
 
Hur ofta följer du upp? 
 
Använder du dig av något kartläggningsmaterial? 
 
Hur är eleverna delaktiga i uppföljningen? 
 
Hur arbetar du med dem som behöver extra stöd och vägledning? 
 
Vad anser du vara viktigast i samband med elevernas läsutveckling? 
 
Hur många kan läsa nu i slutet av sin första termin i år 1? 
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Ser du någon skillnad mellan pojkarna och flickorna i arbetet med 
läsutvecklingen? 
 
Har du något ytterligare du vill ta upp i samband med läsutvecklingen? 
 



                                                               37 

                                                                                                                              Bilaga 2 
 
 
                                                                                                                         
                                                                                                            Kalmar 2007 11 21 
 
 
 
Hej! 
 
 
Mitt namn är Janet Willert och jag skriver till Dig med anledning av att jag 
önskar göra en intervju. Som en sista del i mina specialpedagogstudier ingår att 
skriva en C-uppsats. 
Jag har valt att skriva om hur arbetet med läsutvecklingen i år 1 går till och jag 
hoppas att Du i en intervju vill berätta för mig hur Du arbetar med Dina elevers 
läsutveckling. Intervjun tar 45-60 minuter. För att ge Dig ytterligare information 
och möjlighet till att ställa eventuella frågor, kommer jag att ta telefonkontakt 
med Dig inom några dagar. Alla uppgifter i samband med intervjun kommer 
att behandlas konfidentiellt. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Janet Willert 
 


