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Abstract 
The purpose of our study was to investigate, analysis and discuss the teacher’s, the 
pupils’ and the parents’ awareness and involvement in pupils’ progression in reading 
development.  

The analysis and the conclusion were built on our results and modern research about 
children’s reading development. 

We did this with help from a school class, consisting of 1 teacher, 19 pupils’ and their 
parents’. 

In this study we used God Läsutveckling and Ordkedjor (method of assessment), 
questionnaires and one interview.  

The result of our study shows that a method of assessment is a very important tool, but 
the selection of what method was not the important issue for pupils reading 
development. The important issue was the teachers’ awareness and the involvement 
around the pupils’ and encouraging parents’. All this together generated pupils with 
confidence, this lead to meaningful learning and increased progression.     
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Läsutveckling 

En studie av elever i år 4 

Therese Lindahl och Ann Palmqvist 

Sammanfattning 
Syftet med vår studie var att undersöka, analysera och diskutera lärarens, elevers och 
föräldrars medvetenhet och engagemang om elevernas progression inom läsinlärningen. 
Analys och slutsatser byggde vi på våra resultat och modern forskning om barns 
språkinlärning. 

Detta gjorde vi med hjälp av en klass bestående av 1 lärare, 19 elever och deras 
föräldrar. 

Vi använde oss av kartläggningsmetoderna God Läsutveckling och Ordkedjor, enkäter 
och intervju.  

Resultatet av vår studie visade att kartläggningsmetoden var betydelsefull, men 
metodvalet inte var det avgörande för läsutvecklingen hos eleverna. Av stor vikt var 
lärarens medvetenhet och engagemang runt eleven och uppmuntran från föräldrar. Detta 
genererade elever som fann lust och meningsfullhet till lärandet och på så sätt ökade sin 
progression. 

Nyckelord 

Fonologisk medvetenhet, Ordavkodning, Flyt i läsningen, Läsförståelse och Läsintresse. 

 3



 

1. Förord............................................................................................................ 1 

2. Bakgrund....................................................................................................... 2 
2.1 Idé ....................................................................................................................................... 2 
2.2 Skoldebatten ....................................................................................................................... 2 

3. Syfte .............................................................................................................. 4 

4. Metod............................................................................................................. 5 
4.1 Design ................................................................................................................................. 5 
4.2 Metodval.............................................................................................................................. 5 

4.2.1 Kartläggningsmetoder ................................................................................................. 5 
4.2.2 Enkäter ........................................................................................................................ 6 
4.2.3 Intervju ......................................................................................................................... 6 

4.3 Urval.................................................................................................................................... 6 
4.4 Genomförande .................................................................................................................... 7 
4.5 Bortfall ................................................................................................................................. 9 
4.6 Etiska aspekter.................................................................................................................... 9 

5. Teori ............................................................................................................ 10 
5.1 Barns språkutveckling....................................................................................................... 10 
5.2 Läsforskning...................................................................................................................... 11 
5.3 Bornholmsmodellen .......................................................................................................... 12 
5.4 God Läsutveckling............................................................................................................. 13 
5.5 Ordkedjor .......................................................................................................................... 15 
5.6 Kartläggning ...................................................................................................................... 16 

6. Resultat ....................................................................................................... 18 
6.1 Intervju .............................................................................................................................. 18 

6.1.1 Presentation av läraren ............................................................................................. 18 
6.1.2 Sammanställning av intervjun.................................................................................... 18 

6.2 Analys av insamlad elevdata ............................................................................................ 21 

7. Diskussion .................................................................................................. 27 
7.1 Metoddiskussion ............................................................................................................... 28 
7.2 Resultatdiskussion ............................................................................................................ 30 

7.2.1 Resultat med anknytning till frågeställning 1: ............................................................ 30 
7.2.2 Resultat med anknytning till frågeställning 2: ............................................................ 30 
7.2.3 Resultat med anknytning till frågeställning 3: ............................................................ 31 
7.2.4 Resultat med anknytning till frågeställning 4: ............................................................ 31 
7.2.5 Resultat med anknytning till frågeställning 5: ............................................................ 32 

7.3 Pedagogiska implikationer ................................................................................................ 32 

8. Källförteckning ........................................................................................... 34 

 



 

1. Förord  
Vi har valt att skriva uppsatsen tillsammans. En fördel med det har varit den diskussion 
varje fråga föranlett, vilket medfört många tankar och insikter i ämnet.  Detta arbetssätt 
har även gett oss fördjupade kunskaper i språk och språkutveckling. 

Som blivande pedagoger i grundskolans tidigare år kommer vår huvudsakliga 
arbetsuppgift att innefatta det svenska språket och språkutvecklingen. Valet av 
utbildningens inriktning var självklar för oss, eftersom vi anser att språk och 
språkutveckling är grunden för all vidare kunskap. 

Vår studie innefattar ett antal kartläggningar med hjälp av två olika metoder samt 
enkätundersökning av samtliga elever, i en klass, i år 4, (vår referensgrupp). Vår studie 
innefattar även en enkätundersökning av föräldrar till eleverna och en intervju av 
elevernas lärare.  De första kartläggningarna av elevgruppen gjordes dock av en 
speciallärare på skolan och Therese Lindahl. Detta är utgångspunkten för vår studie. 

Vi vill bygga broar mellan teori och praktik och förmedla vår nya kunskap till 
yrkesutövare för att, om möjligt, förbättra läsinlärningsstrategier.1  

Vi vill å det varmaste tacka klassen, läraren och skolan i vår undersökning för ett 
fantastiskt engagemang.  

Vi vill också tacka vår handledare Mats Myrberg. Genom ditt lugna och trygga sätt har 
du stöttat oss när behovet var som störst. 

Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer som under denna period har varit ett stort 
stöd. Puss på er! 

Therese och Ann 

                                                 
1 Mattsson 2001 
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2. Bakgrund 

2.1 Idé 
Idéerna till vår forskningsstudie föddes som ett resultat av många pedagogiska 
diskussioner om barns språk och språkutveckling, oss emellan, under vår studietid på 
lärarhögskolan i Stockholm.  

Genom våra VFU2-skolor kom vi i kontakt med många lärare som berättade för oss om 
de olika metoder de använder för att lära barn läsa och skriva, samt hur uppföljning 
sker. Under hösten -06 fick vi, under vår VFU-period, uppgiften att titta närmare på 
olika läsutvecklingsmetoder som brukas i de skolor vi kom i kontakt med. Uppgiften 
resulterade i en rapport där teori och praktik möttes.  

I dagens moderna skola är det en självklarhet att möta eleven på hans eller hennes egen 
nivå, enligt den individuella utvecklingsplan som upprättats. Hur ska vi som blivande 
lärare ha kontrollen över inlärningen och inte missa något betydelsefullt i barnens läs- 
och skrivutveckling? Här förstärktes vårt intresse för kartläggningsmetoder som verktyg 
för läraren och ett konkret underlag för eleven att kunna se sin egen utveckling, inte i 
första hand som bedömningsinstrument. De kartläggningsmetoder vi mötte och som 
används i samband med läs- och skrivinlärning var t ex: Fonolek, Teckenkedjor, 
Ordkedjor och Meningskedjor, Språket lyfter, God Läsutveckling och LUS3. 

Therese Lindahl hade tidigare medverkat i en studiecirkel för att lära sig om 
kartläggningsmetoden God Läsutveckling, som hon fann mycket intressant och givande. 
Hon hade dessutom gjort den första kartläggningen av eleverna i referensgruppen. Detta 
blev en bidragande orsak till vårt val av studie.  

2.2 Skoldebatten 
Den svenska skolan är ständigt utsatt för kritik där man hävdar att elever inte når 
kunskapsmålen bl a i svenska, när de går ut grundskolan. Här väcktes vår nyfikenhet i 
en undran om hur vi som blivande pedagoger, med vår utbildning, kan underlätta för 
dessa elever i ett tidigt skede. Samtidigt som det ställs högre och högre krav på 
pedagogen minskas resurserna inom skolan avsevärt.  

Vi kan läsa i Att läsa och skriva en kunskapsöversikt baserad på forskning och 
dokumenterade erfarenheter4 att det specialpedagogiska stödet har minskat i skolan 
med över 40 % per elev under åren 1992-1998. Detta försöker man nu förbättra genom 
att återinföra en speciallärarutbildning. 

                                                 
2 Verksamhetsförlagd utbildning 
3 Sundblad & Allard & Dominikovic 1991,  Häggström & Lundberg 2004, Jacobson 1993, Statens Skolverk 2003,         

Herrlin & Lundberg 2005 
4 Myndigheten för skolutveckling 2003 
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Regeringen kommer med ännu ett utspel för skolan. En speciallärarutbildning ska startas till 

hösten för att elever som behöver extra stöd ska få bättre hjälp. Den nyheten levererade 

utbildningsministern och folkpartiledaren Lars Leijonborg på partiets riksmöte i Örebro på 

lördagen.5

Vissa kommuner har infört obligatorisk kartläggning av elever genom LUS-metoden, 
där man redovisar resultaten centralt för att visa hur det ser ut på varje skola. 

En annan kommun erbjuder förskolor och skolor olika fonologiska satsningar för 
sexåringar, som är mer eller mindre obligatoriska. Det innebär att man kartlägger 
eleverna två gånger per år och sammanställer även detta centralt. Här får ansvariga 
pedagoger fortbildning i språklek/språkstimulans, erfarenhetsutbyte och 
rekommendationer att använda God Läsutveckling.  

Det är en trygghet för föräldrar att veta att skolorna tar elevernas språk och 
språkutveckling på allvar, men hur stor betydelse har lärares, föräldrars och elevers 
engagemang och medvetenhet för elevers läsutveckling?  

                                                 
5 Dagens Nyheter 21 april 2007 
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3. Syfte 

I vårt examensarbete vill vi undersöka, analysera och diskutera lärarens, elevers och 
föräldrars6 medvetenhet och engagemang om elevernas progression inom 
läsinlärningen. 

Analys och slutsatser bygger vi på våra resultat och modern forskning om barns 
språkinlärning. 

Vi har valt följande frågeställningar: 

1. Är lärare, elever och föräldrar medvetna om elevens läsutveckling? 

2. Är lärare, elever och föräldrar engagerade i elevens läsutveckling? 

3. Hur har eleverna utvecklats under perioden 2005 - 2007? 

4. Hur kan lärares, elevers och föräldrars medvetenhet, engagemang och elevernas 
utveckling relateras till modern forskning? 

5. Är elevernas progression i God Läsutveckling och Ordkedjor jämförbar? 

                                                 
6 Med föräldrar menar vi den som är vårdnadshavare för barnet. 
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4. Metod 

4.1 Design 
Vår undersökning har fallstudiekaraktär, vilket innebär att vi valt att studera en 
avgränsad grupp människor7 i en skola, som kan liknas med en viss lokal eller plats.8 
Betoningen av studien ligger på två kartläggningsmetoder, som bildar en grundstomme i 
vår undersökning. Metoderna tillämpas på 19 elever vid flera tillfällen i jämförande 
syfte. 

Vi har valt att göra en undersökning där både kvantitativ och kvalitativ forskning är 
representerade.  

Kvantitativ forskning bygger på att samla in fakta och sammanställa den till ett resultat 
och sedan dra slutsatser därutav. Genom att en del av vår undersökning bygger på 
statistik av olika kartläggningar och enkätundersökningar, finner vi att den delen av vår 
forskning är förankrad i den kvantitativa forskningen.  

Kvalitativ forskning lägger sin vikt vid vad som sägs i en undersökning och inte vid hur 
många som ingår i undersökningen. Vår semistrukturerade intervju med läraren är ett 
typexempel för kvalitativ forskning där läraren berättar ”fritt” om läsinlärningen i 
klassen. 

Hela vår undersökning sträcker sig över en längre tidsperiod och är således en 
retrospektiv, longitudinell undersökning. Det innebär att vi har samlat in data från 
tidigare testtillfällen och jämfört dessa med vårt nyinsamlade material. Undersökningen 
är också av induktiv karaktär vilket innebär ”att man drar generaliserbara slutsatser på 
grundval av observationer.”9

4.2 Metodval 
4.2.1 Kartläggningsmetoder 

Vårt kartläggningsarbete innefattar metoderna God Läsutveckling10 och Ordkedjor11 
som genomförts vid fem olika tillfällen, se 5.4 och 5.5. Valet av 
kartläggningsmetoderna God Läsutveckling och Ordkedjor gjordes för att få en så 
tillförlitlig helhetsbild av elevernas läsutveckling som möjligt. God Läsutveckling 
representerar dagens moderna läsforskning, medan Ordkedjor är en väl beprövad och 
erkänd metod. Vi ville ställa dessa två metoder bredvid varandra och se om elevernas 
progression följdes åt inom de två metoderna.  

  
                                                 
7 En lärare, 19 elever och deras föräldrar 
8 Bryman 2001 
9 Bryman 2001 s 22 
10 Herrlin & Lundberg 2005 
11 Jacobson 2001 
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4.2.2 Enkäter 

Undersökningen innehåller två enkätutskick, en till föräldrar (bilaga 1) och en till 
eleverna (bilaga 2). Båda enkäterna utformas med fasta svarsalternativ, vilket innebär 
att svaren kommer att tolkas ur ett kvantitativt perspektiv. Föräldraenkäten innehåller 
dock en rad för kommentarer som vi tolkar kvalitativt. 

I föräldraenkäten har vi berört frågeställningar runt kartläggningarna, dess metod och 
medvetenheten kring denna, samt högläsningsvanor i hemmet. Vi vill få kunskap om 
föräldrarnas inställning och medvetenhet till sitt barns läsutveckling.  

För att få en så hög svarsfrekvens och så uppriktiga svar som möjligt, var enkäten 
anonym. Vi valde bort intervjumetoden eftersom mängden intervjutillfällen skulle bli 
svårhanterliga och svarsfrekvensen skulle antagligen bli låg. 

Elevenkäten gjordes individuellt i samband med det sista kartläggningstillfället. 
Frågeställningarna berörde bland annat bokval, läsintresse och medvetenheten kring de 
båda kartläggningsmetoderna. Vi valde åter bort intervjumetoden eftersom vi vill ha 
fasta svar till vår kvantitativa del i vår studie.  

4.2.3 Intervju 

Den huvudsakliga delen av vår kvalitativa studie innehåller en semistrukturerad12 
intervju (bilaga 3) med klassläraren. Valet av metod var självklart eftersom vi kunde få 
en redovisning av läraren på ett öppet och avslappnat sätt. Dessutom fick vi tillfälle att 
ställa följdfrågor som inte fanns med i intervjuguiden.  

4.3 Urval 
Skolan är en kommunal grundskola, som är belägen i en söderförort till Stockholm och 
består av åtta olika stora byggnader. Huvudbyggnaden har historiska anor från 1930-
talet och har sedan dess renoverats och byggts ut i olika omgångar. Just nu befinner sig 
den under ombyggnad, varför vår klass tillfälligt är utplacerad på en närliggande skola. I 
skolans närområde ligger ett centrum, villor och hyreshus. Den natursköna utemiljön är 
rofylld och på promenadavstånd finns både sjö, skog och idrottsplats. Skolgården är stor 
och ligger intill en skog som inbjuder till lek och uteaktiviteter.   

Skolan är en f-6 skola med ca 550 elever, indelade i 24 klasser. I höst utökas 
verksamheten med en förskola 1-5 år.  

Från skolgården kommer man direkt in till ett kapprum där eleverna hänger av sig sina 
ytterkläder. Det sitter ihop med ett ljust, litet grupprum som inrymmer tre datorer, 
arbetsbord och stolar där man kan arbeta i grupp. Från grupprummet ser man in till 
klassrummet genom stora fönster och vidare ut mot skogen, vilket skapar en lugn 
atmosfär. I klassrummet är eleverna placerade i grupper om fyra, som ger ett luftigt och 
öppet intryck.  På en av väggarna hänger skolans uppnående mål, på en annan hänger 
glada bilder och elevarbeten. Under dessa finns låga skåp där klassrumsbiblioteket är 
beläget. Bredvid skåpen finns en soffa med filtar och kuddar, där eleverna kan sitta och 
                                                 
12 Bryman 2001 
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läsa eller ta det lugnt. Helhetsintrycket av klassrummet är ljust, trivsamt och ger 
arbetsro.  

I klassen går det 19 elever varav 7 är flickor och 11 är pojkar. Samtliga elever har 
arbetat med fonologisk medvetenhet genom Bornholmsmodellen sedan förskoleåldern. 
Alla elever talar flytande svenska. Tre av eleverna har inte svenska som modersmål.  

Det finns två lärare, en arbetar 80 % och är huvudlärare (vår referens). Den andra 
läraren arbetar 50 % (30 % som resurs till en av eleverna och 20 % som klasslärare) 
vilket medför att det oftast finns två lärare att tillgå på förmiddagarna. Då arbetar 
klassen uteslutande med de teoretiska ämnena. På eftermiddagarna går klassen till sin 
gamla skola där de äter lunch och har praktiskt estetiska ämnen.  

Elevgruppen valdes: 

• För att eleverna hade haft en negativ läsutvecklingstrend och specialpedagogen 
hade påbörjat en kartläggning av eleverna genom kartläggningsmetoden 
Ordkedjor.  

• För att klassläraren hade startat ett läsprojekt. 

• För att elevgruppen var kartlagd med God Läsutveckling under hösten i år 4.  

Vi valde denna skola och klass för att vi visste att kartläggningen i år 4 visat en nedgång 
i resultaten och vår kontakt med läraren var öppen och förtroendeingivande. 

4.4 Genomförande 
Vi inledde vårt arbete genom att bearbeta tidigare insamlat material, som innefattar data 
från år 2005. I samband med detta skickades Missivbrev ut till rektor (bilaga 4) och 
föräldrar (bilaga 5). I föräldrarnas Missivbrev bilades en enkät. Under denna vecka 
utformade vi även elevenkäten.  

När medgivande från föräldrarna returnerats, påbörjades undersökningen som 
genomfördes under två veckor i april. Vi startade arbetet med att genomföra God 
Läsutveckling på samtliga elever i klassen. Samtidigt fick de fylla i enkätuppgifter. 
Samma vecka utfördes och rättades kartläggningsmetoden Ordkedjor.  

Veckan efter intervjuades läraren i klassen och föräldraenkäterna återsändes till oss. 
Endast två enkäter uteblev. 

God Läsutveckling och elevenkäten genomfördes enskilt, med eleverna var och en som 
inplanerat, på en avskild plats utanför klassrummet. Uppgifterna fördelades så att en av 
oss ansvarade för kartläggningen och den andra för elevenkäten. Till detta tillfälle hade 
eleverna fått instruktion om att ta med sig sin tystläsningsbok.  

Eleven var placerad mellan oss, vilket medförde att han/hon kom i centrum för all 
uppmärksamhet och vi hade en bra överblick.  

Kartläggningstillfället började med att vi småpratade för att lära känna varandra och 
minska nervositeten för eleven. Därefter informerade vi om vad kartläggningstillfället 
skulle handla om. Sedan fick eleven tillfälle att läsa ur sin tystläsningsbok, högt för oss i 
ca 5-10 minuter. Detta initierade till att kartläggningsschemat Min läsutveckling  
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(bilaga 6) togs fram och genomgång av tidigare uppnådda faser gjordes. Därpå följde en 
ny kartläggning av eleven, där nya faser fylldes i. Nya mål diskuterades och sattes. Efter 
detta fyllde eleven i enkäten efter bästa förmåga och lämnade den till oss. Vi avslutade 
kartläggningen med att berömma och tacka eleven för gott arbete och visat intresse. 

Deltestet Ordkedjor, som tar två minuter, delades ut och gjordes vid ett och samma 
tillfälle med alla elever i klassrummet. Innan testet gjordes, utfördes en demonstration 
med tillhörande anvisningar och eleverna fick genomföra en provomgång. När testet var 
klart samlades det in, rättades och poängsattes utefter manualen i metodboken 
LäsKedjor13, se 5.5. 

Förberedelsen inför intervjun bestod i att författa en intervjuguide och att fördela 
intervjuarbetet mellan oss. Vi träffade läraren i klassen en eftermiddag i skolans 
personalrum. Hon kom direkt från sin rastvakt och vi bestämde oss för att dricka en 
kopp kaffe innan intervjun ägde rum. På detta sätt blev läraren mer avspänd och svaren 
på våra frågor mer genomtänkta och innehållsrika.    

När fältarbetet var avslutat sammanställde vi allt kartläggningsmaterial i ett Excelark 
och gjorde en övergripande analys av tidigare material jämfört med det nya. Vi 
sammanställde båda enkäterna och förde in resultaten i ett nytt Excelark. Frågorna från 
elevenkäten blev vår utgångspunkt i vår jämförelse. För att förtydliga resultaten 
använde vi oss av tabeller och stapeldiagram. Våra uträkningar gjordes både manuellt 
och genom programmet Excel, som vi även använde oss av för att göra diagrammen. 

 

Övergripande aktivitetsplan 

Vecka 8 – 14 Genomgång av tidigare utförda 
kartläggningar 

Utskick av Missivbrev och föräldraenkät. 

Vecka 15 – 16 Fältarbete 

Vecka 17 – 20 Bearbetning av insamlat material 

Författande av uppsats 

Vecka 21 - 22 Opponeringsarbete 

Figur 1.   Aktivitetsplan för C-uppsats arbete våren 2007.

                                                 
13 Jacobson 2001 
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4.5 Bortfall 

När kartläggning genom Ordkedjor gjordes i år 2, var två elever sjuka och genomförde 
inte testet. 

Av de 19 föräldraenkäter som skickades ut returnerades 17 st. Vissa svar på 
föräldraenkäten blev inte besvarade. Föräldrarna uppgav att frågorna ej var relevanta för 
dem och deras barn.  

Resultatet i den här undersökningen representerar just den här klassen. Det är inte ett 
genomsnittligt resultat för Sverige. Om vi ville skapa ett svenskt genomsnitt i vår 
undersökning, skulle vi ha skickat ut en förfrågning till alla år 4-klasser i Sverige, och 
sedan gjort ett slumpmässigt urval av ett antal klasser, som sedan fått deltagit i vår 
undersökning. 

 

4.6 Etiska aspekter 
Forskning är viktigt och nödvändigt för både individernas och samhällets utveckling. Samhället 

och samhällets medlemmar har därför ett berättigat krav på att forskning bedrivs, att den 

inriktas på väsentliga frågor och att den håller hög kvalitet.14

Missivbrev är sänt till rektor och elevernas föräldrar med information om vår 
undersökning och vårt tillvägagångssätt. Föräldrarnas brev innehöll dessutom en 
svarstalong där de samtycker till elevens medverkan. Vi garanterade elevernas och 
föräldrarnas anonymitet och påvisade att allt insamlat material enbart skulle användas 
av oss i forskningsavseende.15

På detta sätt har vi tillgodosett de fyra huvudkraven av de etiska principer som gäller för 
svensk forskning i dag.

                                                 
14 Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 1990 s 5 
15 Bryman 2001 
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5. Teori  

5.1 Barns språkutveckling 
Barns språkutveckling börjar redan i fosterstadiet när mamma och pappa talar eller 
sjunger till sitt barn. Talspråksutveckling tar sin start där och efter födseln känner barnet 
igen sin mammas och pappas röst. Vidare utvecklas språket genom imitation av olika 
ansiktsuttryck och efter några veckor ger den prov på intersubjektivitet. 
Språkutvecklingen har sin start och födelse i interaktionen mellan barn och vuxna, hur 
vi vuxna anpassar vårt tal när vi interagerar med barnet. Den vuxne använder mindre 
komplicerade meningar, talar i långsam takt och man upprepar gärna det man vill 
förmedla eller uppmärksamma.16

Joller är de första fonologiska försöket till att härma vuxet tal och kommunicera med 
omvärlden. Detta är en viktig del av den språkliga utvecklingen som har sin progression 
i de vuxnas naturliga vardagsspråk. Därför är det viktigt med naturliga inslag av 
språkträning så som högläsning, språklekar och härmningar av vuxnas vardagsgöromål i 
barnets vardag.17  

Det finns olika faktorer som kan påverka barns språkutveckling och de går att finna på 
flera olika ställen i barnets miljö; på individnivå, familjenivå, språkliga faktorer och 
skolsystem.18

Barns språkutveckling på individnivå kan påverkas både genom ärftligt betingade 
faktorer och förvärvade egenskaper.19

För barn som kommer från ett hem där böcker och tidningar ofta förekommer och 
familjens positiva attityd till läsning är tydlig, blir böcker en naturlig del i barnets 
vardag och ökar således intresset för skriftspråket.20 I C-uppsatsen Barn, föräldrar, 
läsning21 går det att läsa om sambandet mellan barns lust att lära sig läsa och föräldrars 
engagemang i form av högläsning. 

Standarden på olika skolor och olika lärarkompetens har stor inverkan på barns läs- och 
skrivförmåga. Det är viktigt att barn som ligger i riskzonen att utveckla läs- och 
skrivproblem får en så lugn och trygg arbetsmiljö som möjligt. Sambandet mellan 
skriftspråksystemet och språkfonologi är en förutsättning för att lära sig läsa. Även 
språkliga faktorer så som annat modersmål har betydelse.22

 

                                                 
16 Söderberg 1997 
17 Snow 1998 
18 Myndigheten för skolutveckling 2003 
19 Myndigheten för skolutveckling 2003 
20 Snow 1998 
21 Nilsson Ek & Rudolfsson 2005 
22 Myndigheten för skolutveckling 2003 
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5.2 Läsforskning 
De flesta barn kommer att gå igenom skolan utan större problem, medan andra kommer 
att få det svårare, speciellt de barn som lider av någon form av läs- och skrivsvårigheter. 
Läsforskningen idag bygger på en samverkan mellan många olika faktorer.  

I boken Preventing Reading Difficulties in Young Children23 framhåller författarna 
vikten av att arbeta med fonologisk medvetenhet så tidigt som möjligt, för att förebygga 
de svårigheter som annars kan uppstå. Detta kan vi även läsa i Perfettis artikel, Scientific 
Studies of Reading.24 Dessa riktlinjer överensstämmer fullständigt med 
Bornholmsmodellens kärna och innehåll, där man påvisar framgång med fonologisk 
träning.25  

Stanovich menar att en del barn hamnar i onda cirklar, Matthew effect. Har de från 
början problem med ordavkodning krävs det mycket övning och vilja från barnets sida, 
annars är det lätt att smita undan lästräningen och problemet blir då ännu större, och 
barnet upplever läsningen som oövervinnelig. De barn som har lätt för avkodning 
kommer att gå vidare i sin läsutveckling. På så sätt ökar klyftan mellan goda och dåliga 
läsare.26  

Nauclér och Magnusson skriver att det finns två sidor av läsningen, den ena är själva 
hantverket, när grafem kopplas till fonem och ljudas ihop till ord. Den andra sidan är, 
enligt dem, att läsning är en språklig aktivitet. 

 Att lära sig läsa och skriva blir m.a.o. en utvidgning av språkutvecklingen.27

Den moderna läsforskningen resulterar i att läsförmågan är beroende av avkodning och 
förståelse:  

L(äsnig)  = A(vkodning) X  F(örståelse)28

För att vägleda barnet till nyfikenhet och spontanitet till bokstäver och för att generera 
de viktiga förutsättningarna för läs- och skrivinlärning, krävs en stor insats av 
pedagogen som inspiratör. Pedagogen kan genom högläsning och diskussion i gruppen 
öka fantasin, empatiförmågan hos barnet och skapa förståelse för skriftspråket innan 
barnet själv kan läsa.29 Varje enskild elev måste uppleva undervisningen som 
meningsfull för att kunna tillgodogöra sig den nya kunskapen.30 Med utgångspunkt från 
barnets förmåga och individuella strategier har pedagogen dessutom ett ansvar att med 
hjälp av olika pedagogiska verktyg förebygga läs- och skrivsvårigheter. För att kunna 
förebygga dessa är det viktigt att pedagogen är lyhörd för det enskilda barnets specifika 
behov och har stor kunskap av olika metoder, arbetssätt och material.31 Att ignorera läs- 

                                                 
23 Snow m fl 1998 
24 Perfetti 2003 
25 Häggström& Strid 2002 
26 Stanovich 1986 
27 Söderberg 1997 s 250 
28 Hoover & Gough 1990 s 127-160 
29 Simonsson 2004 
30 Adams 1990 

 11



 

och skrivsvårigheterna och tro att problemen växer bort kan få katastrofala följder för 
barnets fortsatta utveckling.  

…de som har ett dåligt utgångsläge får också den sämsta utvecklingen, medan de som har det 

bästa utgångsläget drar ifrån ytterligare i sin utveckling.32

Föräldrars positiva attityd och inställning till all sorts läsning, motiverar till bra 
läsvanor, utökat ordförråd, nyfikna och aktiva barn, vilket leder till en utveckling av 
språket och en konstitutiv läsinlärning.33 Även de yttre förutsättningarna är viktiga för 
barnets läsutveckling. Att skapa miljöer som ger stimulans, både i skolan och hemma 
gör inlärningen till en naturlig del i vardagen. Exempel på miljöer som stimulerar barns 
språk är läsvrår, klassrumsbibliotek och skolbibliotek. 34

Att tidigt bekanta sig med böcker, och bli förtrogen med olika berättelsestrukturer är ett villkor 
för att hjälpa eleverna till en långsiktig och hållbar läs- och skrivutveckling.35  

 

5.3 Bornholmsmodellen 
Bornholmsmodellen36 är ursprungligen utarbetad av Ingvar Lundberg och hans kollegor 
och är en empirisk studie på Bornholm och Jylland i Danmark. Metoden är systematisk 
och skall, för att uppnå sitt syfte, utövas regelbundet under 8 månader. Målet är att öka 
den fonologiska medvetenheten hos 6-åriga barn och koppla samman språkutveckling 
och läsinlärning på ett naturligt sätt. Detta görs genom diverse språklekar som byggs 
upp gradvis med ökad svårighet. Varje vecka är schemalagd efter noggrann utprövning 
och skall följas för att nå resultat.   

                                                                                                                                               
31 Myrberg 2003, Snow 1998 
32 Myndighen för skolutveckling 2003 s 73   
33 Myrberg 2003 
34 Myrberg 2003 
35 Myrberg 2003 s 8 
36 Häggström & Lundberg 1994 
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Vecka 1. Varje lek leks ca 5 minuter: 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

1A 

Lyssna till ljud 

1A 

Lyssna till ljud 

1B 

Gör egna ljud 
och lyssna 

2B Ramsa 

En liten 
flicka… 

Pelle Plutt… 

2B 

Ole dole 
doff… 

En liten 
flicka… 

1D 

Göm väckar-
klockan 

1C 

Jakob var är 
du? 

1D  

Göm väckar-
klockan 

1B 

Gör egna ljud 

1E 

Vem säger 
vad? 

2B Ramsa 

Pelle Plutt… 

2B Ramsa 

Pelle Plutt… 

Ole dole doff... 

2B Ramsa 

Ole dole 
doff… 

En liten 
flicka... 

2A Rimsaga 

Puttes äventyr i 
blåbärsskogen 

2A Rimsaga 

Hellsing t ex 
Boken om 
bagar 
Bengtsson 

    2C 

Trasselmor 

Figur 2. Exempel på planeringsschema för Bornholmsmodellen 

 

Barnet får, genom övningar, en förståelse för att fonem och grafem integreras. Tysta 
bokstäver blir till naturliga språkljud.37  

Vårt alfabetiska system är inte förenligt med språkljuden eftersom den fonologiska 
strukturen inte stämmer överens med hur de tryckta bokstävernas namn uttalas. Därför 
skall man alltid tänka på att: 

…alltid använda bokstavsljuden och inte namnen på bokstäverna när du presenterar dem (eller 

i varje fall både och).38

Förutsättningarna för att nå framgång, menar Ingvar Lundberg, är att barnet tycker att 
det är roligt med lekarna. Barnet får inte känna sig misslyckat på något sätt, utan måste 
få uppmuntran om det möter på motstånd.  

5.4 God Läsutveckling 
I metodboken God läsutveckling39, som är utarbetad av Katarina Herrlin & Ingvar 
Lundberg, får vi följa med barnet genom fem olika dimensioner; Fonologisk 
medvetenhet, Ordavkodning, Flyt i läsningen, Läsförståelse och Läsintresse. Dessa 
                                                 
37  Herrlin & Lundberg 2005 
38 Häggström & Strid 2002 s 6 
39 Herrlin & Lundberg 2005 
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dimensioner påverkar varandra och skapar en helhet, vilket är en förutsättning för en 
god språkutveckling och läsinlärning.  

Metodboken är uppbyggd av en teoretisk del och en praktisk del med övningar, vilket 
kan hjälpa pedagogen att hitta verktyg för att föra eleven vidare i sin läsutveckling. Vid 
användandet av metoden skapas en läsprofil av varje elev, där elevens individuella 
läsutveckling visas på ett tydligt och pedagogiskt sätt genom ett Läsutvecklingsschema, 
Min läsutveckling (se bilaga 6). Schemat är indelat i de fem olika dimensionerna, som i 
sin tur är uppdelade i grundläggande faser eller steg. 

Fonologisk medvetenhet är när man behärskar att dela upp talet i små bitar (fonem) och 
översätter dessa bitar till bokstäver. Man måste också vara medveten om att vokalen i 
ett ord har betydelse för den föregående konsonantens ljud i ordet, t ex hus, hav, hår och 
hon. 

Med Ordavkodning avses att man kan identifiera det skrivna ordet. Små barn brukar 
kunna känna igen sitt namn och vissa varumärken, men detta betyder inte att de kan läsa 
utan mer känna igen olika ord och på så sätt koda av dem. När man ”knäckt koden” kan 
man känna igen ordningsföljden mellan bokstäverna och uttala orden. 

Flyt i läsningen menas med att man förstår texten samtidig som man läser den. 

I Läsförståelsen lägger man stor vikt vid att barnet skall kunna se sammanhang och göra 
inferenser utifrån texten. 

För att man skall lära sig läsa krävs mycket träning, då är det viktigt att ha ett 
Läsintresse. Utan intresset kommer läsningen inte att utvecklas. Lärare och föräldrar är 
mycket betydelsefulla i dessa sammanhang, både som inspiratörer och goda förebilder. 

Det finns grova riktlinjer för när eleven skall ha uppnått vissa faser i 
läsutvecklingsschemat. Faserna kan uppnås i en individuell ordning och eleven kan 
hoppa över och gå tillbaka för att hämta upp en fas eller repetera. Dessa faser behöver 
inte ses som mål i undervisningen utan som en beskrivning av elevens läsutveckling.  

 
 Fonologisk 

medvetenhet
Ordavkodning Flyt i 

läsningen
Läsförståelse Läsintresse

År 1 Fas 5 Fas 6 Fas 1 Fas 2 Fas 2 

År 2 Fas 8 Fas 10 – 11 Fas 6 Fas 10 Fas 6 

År 3 Fas 9 Fas 12  Fas 7 Fas 16 Fas 11 

År 4 Fas 10 Fas 13 Fas 8 Fas 17  Fas 12 

Figur 3. Författarnas riktlinjer i God Läsutveckling 

I slutet av år 3 eller under hösten i år 4 bör eleverna ha uppnått de högsta eller näst högsta faserna i 
samtliga dimensioner.40

 

                                                 
40 Herrlin & Lundberg 2005 s 18 
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5.5 Ordkedjor 
Den svenska versionen av Ordkedjor utarbetades av Ingvar Lundberg. Testet 
bearbetades, utvecklades och döptes om till Läskedjor41 av Christer Jacobsson. Testet 
innefattar förutom ordkedjor även tecken- och meningskedjor. Det finns två versioner, 
dels en för år 2 – 3, och dels en för år 4 – 9 samt första året i gymnasiet. Till LäsKedjor 
hör en manual där man kan utläsa vilket Stanine (referensvärde) eleven eller gruppen 
tillhör. Värdet bygger på 2 246 elevers resultat av testet LäsKedjor (Se Figur 4).  

  

Skolår 4 Totalt 

Stanine 

 1 2  

 

3 4 5 6 7 8 9 

Ordkedjor 0-9 10-11 

 

12-14 15-17 18-20 21-22 23-24 25-27 28-64 

Figur 4. Normalfördelning i nio skalsteg. De skuggade fälten anger godkänt resultat. 

 

Ordkedjor är ett test som ger snabb information och överblick över den enskilde 
individens och gruppens ordavkodningsförmåga. Det innebär att testet inte ställer några 
krav på läsförståelse, men elevens förmåga att urskilja enskilda ord. Testet kan upprepas 
regelbundet för att följa elevens utveckling. Ett exempel på hur testet ordkedjor kan se 
ut är:  

snöhusget blåbokute lokgranvatten systerbranos 

Testet innehåller 60 ordkedjor och ordens längd varierar mellan två till sju bokstäver. 

 

Teckenkedjor ställer inte några krav på läskunnighet, utan kräver att eleven skall kunna 
utläsa ortografiska enheter, skilja ut bokstäver snabbt och effektivt. 

TSBBROOFE ÄFFKJMMÄES JTAAVCAXXS ROPOOÖOÖÖN 
 

Tanken med Meningskedjor är att förutom ordavkodning, avläsa elevens semantiska och 
syntaktiska förmåga. Orden omfattar två till tio ord i varje mening och det är alltid fyra 
meningar i varje kedja. Det är elevens uppgift att urskilja varje mening i kedjan med ett 
streck där det skall vara punkt. 

HUSET ÄR BLÅTT KAN VI INTE TITTA PÅ VIDEO IKVÄLL JAG BARA MÅSTE 
UT VAD HETER DU OCH VAR BOR DU  

Genom de olika deltesterna kan man utläsa t ex specifika ordavkodningssvårigheter 
eller problem med läsförståelse. 

                                                 
41 Jacobson 2001 
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5.6 Kartläggning 
Att kartlägga barns läsutveckling är ett sätt för pedagogen att kunna identifiera 
lässvårigheter och hjälpa barnet på sin individuella nivå. 

Ett barn som lär sig läsa och skriva behöver mycket uppmärksamhet från olika vuxna 
förebilder. Genom kartläggningen blir barnet föremål för uppmärksamhet från 
pedagogen och får samtidigt en värdefull självinsikt, vilket leder till att hon/han 
presterar bättre (Hawthorneffekten).42  

 

 7 år 8 år 9 år

Läsa ord - Avkodar 
ljudenliga 
enstavelseord 

- Läsordförråd 
om 300 – 500 
ord 

- Segmenterar 
ord i fonem 

- Avkodar 
ljudenliga 
flerstaviga ord 

- Använder 
fonologi för att 
läsa okända 
eller svåra ord 

- Kan härleda 
ords betydelse 
från 
rotmorfem, 
prefix och 
ändelser 

 

Läsa text - Övergår från 
”pseudo-
läsning” till 
”verklig” 
läsning 

- Kan avgöra 
om en mening 
är fullständig 

- Väljer egna 
böcker 

- Läser spontant 
om meningar 
man ej förstår 

- Diskuterar 
likheter och 
skillnader 
mellan figurer 
och händelser i 
texten 

- Läser högt 
med flyt och 
förståelse 
samtidigt 

- Kan peka ut 
vilka ord som 
orsakar 
förståelse-
problem 

Skriva ord - Använder 
fonologi för att 
stava okända 
ord 

 

- Representerar 
samtliga 
fonem i ord 
som skrivs på 
egen hand 

 

 

Skriva text - Skapar egna 
texter för 
andra läsare 

- Använder stor 
bokstav och 
punkt korrekt 

- Föreslår själv 
förbättringar 
av egna texter 

- Kan skriva 
egna texter av 
olika slag; 
sagor, brev, 
meddelanden, 
minneslistor 

- Ger konstruk-
tiva synpunk-
ter på andras 
texter 

- Skriver själv 
flera olika 
slags texter; 
bokreferat, 
längre texter 

Figur 5. Förväntade läs- och skrivutveckling, enligt Snow m fl. översatt av Myndigheten för 

Skolutveckling 2003. 

                                                 
42 af Trampe & Andersson 2005 
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Figur 5 visar den förväntade läs- och skrivutvecklingen enligt Snow.43 Den bygger på 
en vetenskaplig och aktuell forskning inom detta område. 

Det är mycket viktigt att viljan till läsning finns inom barnet för att skapa en helhet och 
för att det skall bli meningsfullt.  

Att få vara med när ljuset tänds i barnens ögon när de förstått hur läskoden fungerar är 
sannerligen en stor förmån.44

Vid kartläggning skall pedagogen dock vara medveten om sitt intressekapital45 som kan 
utgöra en riskfaktor vid bedömningen av barnet. 

                                                 
43 Snow m fl. 1998 
44 Herrlin & Lundberg 2005 s 5 
45 af Trampe & Andersson 2005 
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6. Resultat 

I detta avsnitt kommer vi att redovisa resultaten av vår undersökning. I undersökningen 
ingår ordavkodningstestet Ordkedjor, kartläggning av elever utifrån metoden God 
läsutveckling, intervju av läraren i klassen och elevenkät respektive föräldraenkät. 

Vi har valt att redovisa de resultat vi finner mest intressant.  

6.1 Intervju 
Inledningsvis kommer vi att göra en presentation av läraren i klassen och därefter 
redovisa en sammanställning av intervjun. Underrubrikerna är hämtade från vår 
intervjuguide (se bilaga 3) och citaten är hämtade direkt ur samtalet. 

6.1.1 Presentation av läraren 

Läraren, som är i 55-årsåldern, började arbeta på denna skola i början på 1980-talet och 
är utbildad till mellanstadielärare (år 4-6). Hon har lång erfarenhet av språkutveckling 
och har använt sig av många olika metoder genom åren. För ca ett år sedan gick hon en 
utbildning i metoden God Läsutveckling. Vi finner henne mycket lugn och trygg i sin 
yrkesroll och hon är förtroendeingivande.  

6.1.2 Sammanställning av intervjun 

Hur ofta läser du högt för eleverna i klassen? 

Läraren berättar att hon läser högt oftast en gång i veckan, men det blir periodvis mer 
beroende på hur intressant boken de läser är. 

Hur ofta har ni tyst läsning? 

Klassen har tyst läsning varje dag, ca 20 – 30 min direkt på morgonen, som rutin. Vissa 
gånger bryter man tidigare beroende på efterkommande aktivitet. Tyst läsning har visat 
sig vara en bra start av dagen för att den skall bli harmonisk.  

Många gillar att läsa så det är en mysig stund.  

Hur ser du pedagogiskt på tyst läsning? 

Läraren menar att tyst läsning, är av stor vikt, för att eleven skall komma vidare i sin 
läsutveckling. Vidare menar hon att eleven kan se rättstavade ord, ett varierat språk och 
exempel på olika meningsuppbyggnader. Detta ger eleven erfarenhet om det svenska 
skriftspråket.  

Förut var de inte tillräckligt duktiga läsare och gillade inte att läsa tyst i början av fyran. 

Läraren anser att det är även är viktigt att sätta sig in i någon annans situation.  
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Hur väljs de böcker ut som eleverna skall läsa? 

Läraren beställer böcker från Mediacentralen46 en gång i månaden till 
klassrumsbiblioteket. Vid det tillfället önskar hon böcker som skall passa varje elevs 
läsnivå och intresse. Läraren har även gått till biblioteket för att ta fram enskilda elevers 
önskemål på läsning. Som bredvidläsningsböcker finns Kiwiböcker i klassrummet. 
Eleverna väljer självmant böcker ifrån klassrumsbiblioteket och frågar gärna efter 
böcker som passar dem.  

Målet är att läsa! 

Många klasser har som mål att göra en recension efter avslutad bok, men i denna klass 
är målet att läsa. 

Vad gör du för att eleverna skall utveckla sin läsning och sitt språk? 

Bland annat har klassen ett gemensamt läsprojekt, d v s att alla elever läser samma bok 
under en tidsperiod. Läsningen utmynnar i bokdiskussioner som leder till en djupare 
förståelse av både innehåll och vad läsning är. Under denna period hinner läraren ta sig 
tid för de elever som har svårt att förstå handlingen i boken. Även här tar läraren 
Mediacentralen till hjälp för att få klassuppsättningar av böcker.  

Läraren har även infört diktamensövningar, varje dag, vilket uppskattas av eleverna. 
Motivet till detta är att eleverna skall utöka sitt ordförråd. De vill gärna komma fram 
och stava orden på tavlan. De tar upp nya ord och frågar om dess betydelse och hur 
orden kan användas. Svåra ord som dyker upp naturligt i olika sammanhang, förklaras 
och samlas. Därefter görs de till hemläxor, där eleven får i uppgift att förklara ordens 
betydelse för sina föräldrar. En annan del att träna språkutvecklingen är att eleverna gör 
egna skrivuppgifter där man använder ett blandat språk med synonymer.  

Tidningsläsandet med barnen är inte så bra nu eftersom det är så mycket skräp som står där. 

Läraren känner risker med att ta upp alltför mycket negativ information. Dagen innan 
intervjun hade en man i en skola i USA massakrerat en stor grupp elever. 

Hur ser du på metoden God Läsutveckling? 

På gruppnivå arbetar läraren med de fem olika dimensionerna. Hon tycker att 
läsutvecklingsschemat är ett bra redskap till att medvetandegöra för eleverna, tiden det 
tar att lära sig att läsa. 

Medvetenhet att läsning har många olika moment och att det tar tid att lära sig läsa.  

Läraren anser att God Läsutveckling stärker eleverna i sin läsning individuellt. 

En sporre för eleven att hon eller han kan mycket. När man börjar titta på vad de faktiskt kan 

inom läsningen. Det känns bra. 

                                                 
46Mediacentralen vänder sig till skolor med sitt utbud av litteratur och AV-medier 
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Hur ser du på metoden Ordkedjor? 

Läraren beskriver Ordkedjor som ett bra redskap för henne som pedagog, att följa 
elevernas läsutveckling. På gruppnivå ser hon inte att det stärker gruppen i sig. 

Ordkedjor kan inte ge något till själva gruppen. Testet har varit mer för läraren, på skolan, för 

att ha koll på eleverna. Det finns inte något sammanhang i orden. 

På individnivå menar hon att det blir en positiv effekt att arbeta med Ordkedjor. 

Man kan lägga upp mål på individnivå, för att öka takten. Det kan bli lite fel i resultatet eftersom 

en del elever, även om de är goda läsare, tar det lugnt istället för att rusa på. 

Tycker du att dessa två metoder kompletterar varandra? 

Läraren tycker att de båda metoderna kompletterar varandra bra. Resultatet av 
Ordkedjor är dock svårt för eleverna att ta till sig, det blir mest ett konstaterande värde.  

Det ger inte barnen någon kick att få resultatet. 

Eleverna har större möjlighet att följa med i metoden God Läsutveckling. 

Anser du att föräldrarna är mer engagerade i sitt barns läsutveckling i och med 
God Läsutveckling? 

Läraren talar om att föräldrarna är väldigt intresserade av att veta status för sina barn, 
men hon vet inte om metoden har påverkat dem. Hon tycker dock att metoden har gett 
ett välfungerande diskussionsunderlag angående röd tråd m m. Dessutom har några 
föräldrar tagit till sig metoden och gjort egna mål av faserna.  

Eleverna är fortfarande så positiva med läsningen. Vissa moment är jag lite fundersam mot t ex 

välja mellan olika aktiviteter. Även föräldrar har undrat. 
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6.2 Analys av insamlad elevdata 
 

Läsintresse:  

Ett barns läsutveckling hänger nära samman med om det vill läsa eller finner lusten att läsa!47

Är det roligt att läsa böcker? 
(Elevenkät)

Ordkedjor:  
VT -07 
 Stanine

God Läsutveckling: 
VT -07  
Läsintresse  
Antal faser (max 12):

Ja, ofta 4 6.8 10.5 
Ibland 15 5.5 9.1 
Sällan    
Nej, aldrig    
Figur 6. Jämförelse mellan elevenkät, Ordkedjor och God Läsutveckling vad gäller att läsa böcker 

 

I Figur 6 kan vi se en jämförelse mellan medelvärdet av elevernas staninevärde i testet 
Ordkedjor och medelvärdet av antal uppnådda faser i God Läsutveckling, med 
utgångspunkt från svaren på första frågan i elevenkäten.  I jämförelsen kan vi se att barn 
som tycker att det ofta är roligt att läsa böcker har i genomsnitt ett högre resultat i de 
båda kartläggningsmetoderna. Generellt kan sägas att alla eleverna har kommit ovanligt 
långt i sin ordavkodningsutveckling, men har en bit kvar vad gäller God Läsutveckling. 

Flyt i läsningen: 

…elever som läser flytande kan identifiera ord och förstå samtidigt.48

Läser du hellre serietidningar 
än böcker? 
(Elevenkät)

Ordkedjor:  
VT -07 
Stanine

God Läsutveckling: 
VT -07 
 Flyt i läsning  
Antal faser (max 8):

Serietidningar 4 4.5 7.8 
Böcker 12 6.6 8 
Annat 3 3.7 8 
Figur 7. Jämförelse mellan elevenkät, Ordkedjor och God Läsutveckling om val av litteratur  

 

De elever som hellre läser böcker än serietidningar har högre värden i 
ordavkodningsförmåga, men ligger på nästan samma gjorda antal faser i God 
Läsutveckling. Men hur väljer eleverna böcker i denna klass? I Figur 8 kan utläsas att 
majoriteten väljer böcker hemma och i klassrumsbiblioteket. 

                                                 
47 Herrlin & Lundberg 2005 s 18 
48 Herrlin & Lundberg 2005 s 14 
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Figur 8 Var får eleven tillgång till böcker? 

 

Läsintresse: 

Att från tidig ålder få lyssna till högläsning borde vara en mänsklig rättighet.49

Tycker du om när en vuxen 
läser för dig? 
(Elevenkät)

Ordkedjor:  
VT -07 
Stanine

God 
Läsutveckling: 
VT -07 
Läsintresse 
Antal faser 
(max 12): 

Läser du för ditt 
barn? 
(Föräldraenkät)

Ja, ofta 15 5.5 8.7 Varje 
dag

3 

Ibland 4 6.8 9.2 Varje 
vecka

3 

Sällan    Då och 
då

8 

Nej, aldrig    Nej 3 
Figur 9. En jämförelse mellan elev- och föräldraenkät samt Ordkedjor och God Läsutveckling 

 

Alla elever tycker om att lyssna till högläsning oavsett hur långt man kommit i sin 
läsutveckling. Däremot kan man se, av föräldraenkäten att de inte prioriterar högläsning. 

                                                 
49 Herrlin & Lundberg 2005 s 63 

 22



 

Man tycker att barnen kan läsa själva när de har kommit så pass långt i sin 
läsutveckling. 

Följdfrågan till föräldrarna var: Hur upplevs läsningen? 14 av 17 föräldrar svarade att 
barnet vill höra mer. Dessutom påpekades att handlingen var viktig och att barnet ställer 
frågor på texten när det inte förstår. Högläsningen sker på lika villkor, där både barnen 
och föräldrarna är drivande. 

Läsintresse: 

Att läsa kräver energi. Man måste vara koncentrerad och uppmärksam.50

Tycker du om att läsa högt för 
andra? 
(Elevenkät) 
 

Ordkedjor:  
VT -07 
Stanine

God Läsutveckling: 
VT -07 Läsintresse Antal 
faser (max 12):

Ja, ofta 4 4 8.2 
Ibland 11 6.4 10.4 
Sällan 1 5 7 
Nej, aldrig 3 5.7 7 
Figur 10. Jämförelse om intresse för högläsning 

Här ovan kan vi se att de elever som har låga värden är de elever som mest tycker om 
att läsa högt för andra. 

Läsförståelse, Läsintresse: 

Den som vet hur man ska gå tillväga har nått längre än att bara kunna läsa och förstå.51

Tycker du om att läsa 
faktaböcker? 
(Elevenkät)

Ordkedjor:  
VT -07  
Stanine

God 
Läsutveckling: 
VT -07 
Läsförståelse 
Antal faser 
(max 17):

God 
Läsutveckling: 
VT -07 
Läsintresse 
Antal faser 
(max 12):

Ja, ofta 8 6.1 8.9 15.5 
Ibland 9 5.4 9.1 14.6 
Sällan 1 6 9 14 
Nej, aldrig 1 5 7 16 
Figur 11. Jämförelse mellan elevenkät, God Läsutveckling och Ordkedjor, Förståelse – Läsintresse. 

 

De elever som tycker om att läsa faktaböcker, har generellt sätt kommit längre i sin 
läsutveckling än de som inte gör det. Majoriteten av elever tycker om att läsa 
faktaböcker. 

                                                 
50 Herrlin & Lundberg 2005 s 17 
51 Herrlin & Lundberg 2005 s 59 
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Elevernas läsutveckling under året genom God Läsutveckling 
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Figur 12. Jämförelse mellan resultaten HT -06 och VT -07 genom God Läsutveckling 

 

Klassen kartlades med God Läsutveckling under HT -06 och VT -07. Resultatet i de två 
mätningarna visas i genomsnittsvärden i Figur 12. Här kan vi se elevernas progression 
under läsåret. I Fonologisk medvetenhet, Ordavkodning och Flyt i läsningen är alla faser 
uppnådda. Progressionen i Läsförståelse har ökat avsevärt. Det finns totalt 17 faser och 
ett fåtal elever har ett par faser kvar. Läsintresset (max 12 faser) har också ökat och 
flertalet elever ligger mellan 9 – 11 faser. På vår fråga; ”Vad tycker du om God 
Läsutveckling?” i elevenkäten, svarade 12 elever att det var bra och 7 elever att det var 
jättebra. Det var 2 föräldrar som visste vad God Läsutveckling var och svarade att det 
var ett bra redskap för att se var barnet befinner sig i sin läsnivå. 

I slutet av år 3 eller under hösten i år 4 bör eleverna ha uppnått de högsta eller näst högsta 

faserna i samtliga dimensioner.52

Vi stötte på tolkningsproblem av en fas när vi gjorde kartläggningen God Läsutveckling. 
Påståendet var: 

 Jag läser hellre än håller på med andra aktiviteter. (fas 8, Läsintresse) 53

Hur skulle vi tolka detta? Vad var andra aktiviteter? Vi beslutade oss för att ställa 
eleverna inför två aktiviteter, att antingen städa rummet eller läsa en bok.  

Senare kontaktade vi författarinnan, Katarina Herrlin, med vårt problem: 

Det jag gör är att jag resonerar med eleven som kanske läser bra men ändå menar att om en 

kompis frågar om jag vill komma ut och spela bandy, så säger jag inte nej och väljer 

                                                 
52 Herrlin & Lundberg 2005 s 18 
53 Herrlin & Lundberg 2005 

 24



 

bokläsning. Detta är naturligtvis enklare då jag som lärare kartlägger eleverna jag känner – då 

kan jag utifrån schemat se hur dimensionerna samspelar och då blir läsintresse ett samtal.  

Vi förstod, av Katarina Herrlins svar, att vi gjort vår bedömning på rätt sätt. Vi tycker 
att formuleringen av påståendet kan utvecklas. Vårt förslag till frågeformulering i fas 8 
är: 

• Jag läser gärna ofta (Min läsutveckling) 

• Värderar läsning högt (Elevens läsutveckling) 

 

Elevernas läsutveckling genom LäsKedjor 
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Figur 13. Jämförelse mellan Ordkedjor och Medel Sverige vid 3 tillfällen. 

 

Eleverna har kartlagts genom Ordkedjor vid tre tillfällen. Här kan vi se att eleverna låg i 
fas med normalstapeln i år 2. Under HT-07 sänkte klassen sitt medelstanine ( se Figur 
3) betydligt om man jämför med Medel Sverige. VT -07 höjde klassen sitt medelstanine 
igen och ligger nu över Medel Sverige. På frågan; ”Vad tycker du om Ordkedjor?” i 
elevenkäten svarade eleverna att det var jättebra och kul, men en del elever tyckte att det 
var svårt. Det var 1 förälder som visste vad Ordkedjor var.  

Grundprincipen var att det skulle vara ett snabbt och reliabelt screeninginstrument för 

bedömning av elevers lästekninska förmåga.54   

                                                 
54 Jacobson 2001 s 12 
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Ordkedjor och God Läsutveckling i en jämförelse 
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Figur 14.  Jämförelse av progression mellan Ordkedjor och God Läsutveckling 

Genom att jämföra elevernas progression under året, utifrån de två 
kartläggningsmetoderna, Ordkedjor och God Läsutveckling, kan vi se en stor ökning.
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7. Diskussion 
Vi ville undersöka, analysera och diskutera lärarens, elevers och föräldrars medvetenhet 
och engagemang om elevernas progression inom läsinlärningen.  

Vi har valt följande frågeställningar: 

1. Är lärare, elever och föräldrar medvetna om elevens läsutveckling? 

2. Är lärare, elever och föräldrar engagerade i elevens läsutveckling? 

3. Hur har eleverna utvecklats under perioden? 

4. Hur kan lärares, elevers och föräldrars medvetenhet, engagemang och elevernas 
utveckling relateras till modern forskning? 

5. Är elevernas progression i God Läsutveckling och Ordkedjor jämförbar?  

I vår undersökning fann vi att lärare, elever och föräldrar är medvetna och engagerade i 
elevers progression inom läsinlärningen. Engagemanget hos föräldrarna var emellertid 
inte lika tydligt som hos lärare och elever. Eleverna har utvecklat sin läsinlärning 
mycket under undersökningsperioden. Här tror vi att lärarens engagemang och 
medvetenhet om modern forskning är av stor betydelse för elevernas läsutveckling. De 
båda kartläggningsmetoderna visar en uppåtgående trend från år 4.  
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7.1 Metoddiskussion 

I det här avsnittet analyseras de metoder vi har använt oss av i vår undersökning. 
Undersökningen är av fallstudiekaraktär. Med detta vill vi påpeka att resultatet 
representerar just den här klassen och är inte ett genomsnittligt resultat för Sverige. Vi 
valde att göra forskningen både kvantitativ och kvalitativ genom att bygga in öppna 
frågor i föräldraenkäten och ha en semistrukturerad intervju.  

Under studiens gång har vi konsulterat rektorn på den aktuella skolan, specialläraren i 
kommunen och en politiker i Stockholms Stad. Dessutom diskuterade vi en av faserna i 
God Läsutveckling med författarinna Katarina Herrlin. 

Med rektorn diskuterade vi kommunens riktlinjer och rekommendationer angående 
kartläggningsmetoder av eleverna.  

Från och med höstterminen ska alla 6-åringar screenas, och det är kanske den typ av 

kartläggning ni efterfrågar. Det skall göras både fonologiskt och motoriskt. 

Specialläraren i kommunen berättade att:  

XX har sedan två läsår tillbaks, dvs. 05/06 och 06/07, ett uppdrag från kommunen att erbjuda 

samtliga förskolor och skolor (som har sexåringar) att delta i den fonologiska satsningen. Den 

innebär att sexåringarnas (c:a 900 st) fonologiska medvetenhet kartläggs i september och maj, 

resultatet sammanställs centralt och under året erbjuds ansvariga sexårspedagoger fortbildning 

i språklek/språkstimulans, erfarenhetsutbyte och rekommendationer att använda God 

Läsutveckling. Den fonologiska satsningen kommer förmodligen att bli permanent. 

Från politikerhåll fick vi veta att man ska kartlägga alla elever på de kommunala 
skolorna, i Stockholms stad, med ett och samma kartläggningsmaterial.  

Det stämmer att arbetet med LUS kommer att införas i samtliga kommunala skolor. Under den 

förra borgerliga mandatperioden, 98-02, infördes LUS i kommunens skolor och under den 

senaste mandatperioden har den använts i en del skolor. 

LUS är ett av flera viktiga instrument för att mäta resultat. Som ett led i kvalitetsarbetet kommer 

resultaten att samlas och analyseras för att kunna mäta elevernas läsutveckling.55

Vi anser att det är bra att man engagerar sig runt barns språk och språkutveckling och 
det är viktigt att man fokuserar på frågor av denna dignitet. Tyngdpunkten i alla dessa 
samtal har varit att lyfta fram elevers fonologiska medvetenhet och sätta den i fokus. 
Detta är helt i enlighet med modern forskning56, men vår tolkning av resultaten i studien 
säger oss att de olika kartläggningsmetoderna ger likvärdiga resultat. Detta innebär att 
det inte spelar någon roll vilken metod man använder sig av. Vi menar att det få vara en 
öppen fråga för pedagogen, att själv besluta om vilket redskap som passar hans/hennes 
undervisning bäst.  

 

                                                 
55 Karl Rydå, Biträdande borgarrådssekreterare, skolroteln, Stockholms stadshus  
56 Snow m fl. 1998 
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God Läsutveckling och Ordkedjor 

Vi använde oss av de två kartläggningsmetoderna eftersom klassen redan var kartlagd 
med dem. Vi såg en gemensam nämnare i dessa, nämligen ordavkodning. Genom att 
använda en väl beprövad metod och en som utvecklats ur den moderna forskningen, 
hoppades vi att de skulle kunna komplettera varandra. Anledningen var också att vi ville 
göra en retrospektiv, longitudinell undersökning, vilket vi inte kunnat göra på annat sätt. 
Nu efter undersökningen kan vi se att vi valt rätt instrument, för oss, i vår undersökning. 
Vi anser att det är av största vikt att den person som utför karläggningen är väl förtrogen 
med metoden. Vi menar också att för att få en så tillförlitlig kartläggning som möjligt, 
bör samma person utföra alla kartläggningar. Detta gäller i första hand God 
Läsutveckling eftersom Ordkedjor inte har samma känslighet. 

Enkät 

För att få så uppriktiga svar och en så hög svarsfrekvens som möjligt, använde vi oss av 
en anonym enkät. Vi tror att vid en intervju av föräldrarna skulle vi få färre svar och de 
svar vi fått, skulle inte vara lika tillförlitliga. Logistik och tidsaspekten talar emot en 
intervju. Svarsfrekvensen var överraskande hög, 17 av 19 enkäter. 

Med eleverna gjorde vi en enkät med fasta frågeställningar som alla besvarade. Öppna 
frågor skulle försvåra tolkningen av svaren, vilket skulle innebära att tillförlitligheten 
skulle minska.  

Intervju 

För att få en djup analys av klassen och lärarens arbete, valde vi att intervjua läraren. 
Det möjliggjorde att vi kunde få en insyn i hennes arbetssätt när det gäller medvetenhet 
och engagemang runt elevernas läsutveckling. Vi valde bort enkätmetoden i detta fall, 
eftersom vi inte fått en sådan personlig beskrivning av arbetet som vi nu fick.
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7.2 Resultatdiskussion 

I vårt examensarbete vill vi undersöka, analysera och diskutera lärarens, elevers och 
föräldrars medvetenhet och engagemang om elevernas progression inom läsinlärningen.  

7.2.1 Resultat med anknytning till frågeställning 1: 

Är lärare, elever och föräldrar medvetna om elevens läsutveckling? 

Läraren, som har stor erfarenhet i sitt yrke, är mycket medveten om elevernas 
läsutveckling. När hon fick bekräftat att eleverna hade fått låga resultat genom de två 
första kartläggningarna år 2006, utarbetade hon en långsiktig plan för att öka klassens 
progression. Läraren anser att föräldrarna är mycket medvetna om sitt barns 
läsutveckling, men hon vet inte om metoderna har påverkat dem, vilket vi kunde 
konstatera att de inte hade gjort.57 I föräldragruppen var det endast två föräldrar som 
kände till God Läsutveckling och Ordkedjor. Samtidigt fick vi, via föräldraenkäten, 
tydligt bekräftat att föräldrarna var övervägande positiva till sina barns läsutveckling. 
Medvetenheten hos eleverna var tydlig, vid kartläggningstillfället av God Läsutveckling. 
De visade stort intresse och initierade till nya mål inom läsutvecklingen. En pojke 
utryckte sin medvetenhet: 

Oj, Vad många saker jag kan nu! 

Vi anser att lärarens medvetenhet om elevernas läsutveckling är hög och detta avspeglas 
hos eleverna. Vi kan se likheter i lärarens arbete med Cathrine E. Snow’s 
läsutvecklingstabell (se Figur 5). Överraskande var att föräldrarna inte kände till 
metoderna, eftersom de hade utförts tidigare och förankrats hos föräldrarna vid tidigare 
utvecklingssamtal. Detta kan bero på, tror vi, att föräldrarna inte är familjära med 
begreppen God Läsutveckling och Ordkedjor. 

7.2.2 Resultat med anknytning till frågeställning 2: 

Är lärare, elever och föräldrar engagerade i elevens läsutveckling? 

Genom intervjun av läraren lade vi märke till att hon engagerar sig i elevernas 
läsutveckling genom olika aktiviteter som främjar elevernas språkutveckling. Hon 
lägger stor vikt vid ämnet svenska och har utökat dessa timmar. 

Vi kan konstatera att eleverna tycker om att läsa böcker och vi ser, i Figur 6, att de gått 
framåt i sin läsutveckling. Läsintresset har ökat sedan höstterminen -06 (se Figur 12). 
De flesta elever läser hellre böcker än serietidningar och annat, vilket tyder på att det 
kommit så pass långt i sin läsutveckling, att de känner engagemang i en bok. Flera 
elever tycker dessutom om att berätta om sina läsupplevelser för andra elever i klassen 
(se Min läsutveckling fas 11, Läsintresse). 

Ett framgångsrikt pedagogiskt arbete kännetecknas av hög grad av delaktighet och 

engagemang från elevernas sida…58

                                                 
57 Föräldraenkät 
58 Myndigheten för skolutveckling 2003 s 44 

 30



 

Av Figur 8 kan vi utläsa var eleverna väljer sina böcker. Vi ser att föräldrar och lärare 
har stor betydelse för elevernas engagemang eftersom det oftast är i hemmet och i 
klassrumsbiblioteket man väljer sina böcker. De böcker vi kom i kontakt med under 
kartläggningstillfällena (God Läsutveckling) var nivåanpassade och textmässigt bra för 
varje enskild elev. Detta tyder på att både lärare och föräldrar har ett visst engagemang i 
elevers/sitt barns läsutveckling.  

Vi vill påpeka att engagemanget skulle kunna ha varit större från föräldrarnas sida, 
genom att de tycks ha släppt högläsningen i hemmet och överlåtit all läsning till barnet. 
Kanske är detta egentligen ett tecken på kommunikationsproblem mellan barn och 
föräldrar. Alla elever i klassen tycker om när en vuxen läser för dem, medan föräldrarna 
svarar, i majoritet, på föräldraenkäten, att de sällan läser högt för sina barn (se Figur 9). 

7.2.3 Resultat med anknytning till frågeställning 3: 

Hur har eleverna utvecklats under perioden? 

Genom ett ökat engagemang från läraren kan vi se ett positivt resultat i vår studie. 
Eleverna har gjort stora framsteg i alla faser i God Läsutveckling.  Den fas som ökat 
mest under perioden är Läsförståelse (se Figur 12). Tyvärr har vi inte kunnat göra 
någon jämförelse mellan år 2 och år 4, eftersom det inte finns något insamlat material 
från den perioden, vilket hade varit mycket intressant. 

Elevernas progression genom Ordkedjor hade en negativ trend från år 2 till HT år 4 
(Figur 13), vilket medförde en viss oro hos lärare och specialläraren på skolan. Efter 
detta konstaterande vidtogs åtgärder för att stärka elevernas ordavkodning. Detta har 
givit ett positivt resultat redan efter en kort period. Orsaken till låga resultat i ett test, 
kan bero på långsam arbetstakt, visuell svaghet eller elevens motivation. För att se 
tillförlitligheten i ett test är det därför viktigt att upprepa testet med jämna mellanrum. 

När vi träffade varje enskild elev, fann vi alla trygga och stolta över sin läsning. Alla 
visade stort intresse av att träffa oss och få visa vad de kunde. 

Vi förstår att när eleverna har kunskap om vad de läser, ökar deras intresse och på så 
sätt blir det mer flyt i läsningen. Alla bitar hänger samman med om de vill läsa eller 
finner lusten att läsa.  

7.2.4 Resultat med anknytning till frågeställning 4: 

Hur kan lärares, elevers och föräldrars medvetenhet, engagemang och elevernas 
utveckling relateras till modern forskning? 

Genom att kartlägga elevernas läsutveckling fångar läraren deras progression och gör 
dem på så sätt medvetna och engagerade i sin egen utveckling. De ska kännas 
meningsfullt för eleverna och de måste veta till vad och hur språket skall användas.59

Elevers läsförmåga är beroende av avkodning, förståelse och motivation för att nå 
framgång. Fonologisk medvetenhet är en förutsättning, för elever, för att tillgodogöra 
sig språket, både skriftligt och muntligt. Bornholmsmodellen är fonologisk metod som 
                                                 
59 Herrlin & Lundberg 2005 
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förespråkas av många inom modern läsforskning, bl a Chatrine E. Snow60. Det är därför 
viktigt att pedagoger har förståelse för de fem dimensionerna i sin helhet, för att kunna 
implementera dess i elevernas vardag på ett naturligt sätt.  

Chatrine E. Snow61 menar att det måste finnas litteratur, naturligt, i barnets vardag. En 
förälder som läser högt för sitt barn och uppmuntrar till skrift- och språklekar är en 
engagerad och medveten förälder. Barnet kan då lättare tillgodogöra sig sitt språk och 
sin språkutveckling.  

7.2.5 Resultat med anknytning till frågeställning 5: 

Är elevernas progression i God Läsutveckling och Ordkedjor jämförbar?  

Vi har kommit fram till att elevernas progression följs åt i de båda 
kartläggningsmetoderna (se Figur 14). Vi tror att det beror på att ordavkodning är en av 
dimensionerna i God Läsutveckling och det man faktiskt mäter i Ordkedjor. Samtidigt 
är det svårt att jämföra dessa två metoder i detalj, eftersom ordkedjor endast är en del i 
ett test, där man bara kodar av ordet. Det är inte en mätning av läsförståelse och kan 
således inte ge en helhetsbild av elevens progression. 

 

7.3 Pedagogiska implikationer 
Under studiens gång använde vi oss av de två kartläggningsmetoderna God 
Läsutveckling och Ordkedjor för att få ett så tillförlitligt resultat, av läsutvecklingen, 
som möjligt. Vi tycker att kartläggningarna tillsammans med intervjun av läraren och 
föräldra- och elevenkäterna har gett ett heltäckande resultat av elevernas status gällande 
läsinlärning. Vi fann God läsutveckling som en genomtänkt, pedagogisk och 
lättförståelig kartläggningsmetod som bygger på fonologisk medvetenhet. Vi kan se 
vissa likheter med Bornholmsmodellen och Catherine E. Snow´s läsutvecklingstabell 
(Figur 5). Genom dess tydlighet synliggör den elevens läsutveckling på ett 
lättillgängligt sätt. Detta medför att läraren, eleven och föräldrarna kan ta del av 
läsutvecklingen och förstå de mål eleven skall uppnå. Samtidigt känner vi vissa farhågor 
vad gäller tidsaspekten. Vi avsatte ca 40 minuter per elev när vi gjorde den andra 
kartläggningen, vilket innebär att man måste vara två vuxna i klassrummet.  Om man 
startar kartläggningen redan i förskoleklass skulle avsatt tid bli mindre per 
kartläggningstillfälle, eftersom progressionen inte ökar så markant vid en mer frekvent 
användning av metoden. 

Testet Ordkedjor genomförs på två minuter och rättas sedan. Som pedagog får du 
snabbt ett övergripande resultat, var klassen och den enskilde eleven befinner sig i 
läsutvecklingen. Testet kan, på gruppnivå, visa var man skall lägga sin 
undervisningsnivå i ämnet svenska. För att få en total inblick i varje elevs läsutveckling, 
krävs det att alla deltester utförs och en omfattande analys av materialet genomförs. Vi 

                                                 
60 Snow m fl. 1998 s 185 
61 Snow m fl. 1998 
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finner även denna kartläggningsmetod tidskrävande, om man vill få en helhetsbild av 
eleven. 

Elevenkäten bekräftar resultaten i både God läsutveckling och Ordkedjor, vilket är 
mycket intressant. Det tyder på att eleverna är medvetna och engagerade i sin egen 
läsutveckling. 

Vi anser att oavsett vilken kartläggningsmetod pedagogen använder, är det av stor vikt 
att han/hon använder sig av en metod som känns bekväm. Bryter man sönder de mest 
frekventa kartläggningsmetoderna som används i dagens skolor, är det ungefär samma 
grundläggande moment som mäter läsutveckling. Det kanske inte är själva 
kartläggningsmetoden i sig som är av dignitet, utan kartläggningstillfället. Lärare och 
elev sitter tillsammans och diskuterar vad eleven är bra på och mål som skall uppnås. 
Här uppstår medvetenheten om elevens läsutveckling, som leder till engagemang och 
intresse för läsning. Dessutom får eleven lärarens fulla uppmärksamhet och 
uppskattning, som i sin tur ökar elevens självförtroende.   

För att bygga vidare på medvetenheten och engagemanget hos eleven är det av stor vikt 
att denne även blir motiverad hemifrån.   

Forskning har visat att lärare som noga följer sina elevers läsutveckling med formella och 

informella metoder är mer framgångsrika än lärare som inte ägnar tid, engagemang och kraft åt 

detta.62

Tänkvärt 

Metodvalet är inte avgörande för god läsutveckling hos barnet, utan det är 
mångfalden av olika metoder, så som uppmuntran hemifrån och kompetenta 
pedagoger, som kan komplettera varandra till en stimulerande och glädjefylld 
språkutveckling.

                                                 
62 Herrlin & Lundberg 2005 s 5 
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Bilaga 1 
 

XX den 28/3-2007 

 
 
Läsutveckling 
 
Hur upplever du ditt barns läsutveckling? 
 

 
• Denna frågeblankett delas ut till samtliga föräldrar i 4xx.  
• Att svara på undersökningen är frivilligt 
• Ditt svar är hemligt 
• När du svarat på frågorna lägger du blanketten i kuvertet och  

skickar med det med ditt barn till XX. 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
 
Therese Lindahl                  Ann Palmqvist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
therese.lindahl@student.lhs.se
ann.palmqvist@student.lhs.se
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 Skriv gärna på baksidan om inte raden räcker till!! 
 
1 Är ditt barn en pojke eller flicka? 
  

 Flicka  Pojke 
 

2. Läser du för ditt barn?  
 
Ja,  någon gång då och då,    varje vecka,    varje dag 
 Nej 

 
3. Hur upplevs läsningen? 

 
 Barnet vill höra mer 
 Barnet tröttnar fort 
 Annat………………………………………………… 
 

Berätta: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. När läser ni?  
 
På barnets uppmaning       Oftast,   Ibland,   Sällan 
På din uppmaning              Oftast,   Ibland,   Sällan  
 Annat………………………………………………… 

 
Berätta: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

5. Vet du vad metoden God Läsutveckling är?  
 
 Ja 
 Nej 

 
Om ja, hur upplever du den?: …………………………………………………………………………………………….. 
 

6. Vet du vad metoden Ordkedjor är? 
 
 Ja 
 Nej 

 
Om ja, hur upplever du den?: ……………………………………………………………………………………………. 
 

7. Tycker du att ditt barn har utvecklats i sin läsutveckling under år 4?  
 
 Överraskande positivt,   Positivt,   Inte så positivt som jag förväntat mig,   Inte alls 

Berätta: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Bilaga 2 

 
1. Är du pojke eller flicka? 
  

 Flicka  Pojke 
 
2.  Är det roligt att läsa böcker? 

 
 Ja ofta,  Ibland,  Sällan,  Nej aldrig 

 
 
3. Vilket gör du helst? Läser serietidningar eller läser böcker? 

 
 Läser serietidningar 
 Läser böcker 

 
 
4. Tycker du om när en vuxen läser för dig?  

 
 Ja oftast,   Ibland  Sällan,  Nej aldrig 

 
 
5. Tycker du om att läsa högt för andra? 

 
 Ja ofta,   Ibland,   Sällan,   Nej aldrig 
 

 
6. Tycker du om att läsa faktaböcker? 

 
 Oftast,   Ibland,   Sällan,   Nej aldrig 
 

 
7. Hur väljer du böcker?  

 
 Biblioteket 
 Hemma 
 Klassrumsbiblioteket 
 Kompisar 

 
Annat: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Bilaga 3 
 

Intervjuguide 
 
 

1. Hur ofta läser du högt för eleverna i klassen? 
 

2. Hur ofta har ni tyst läsning? 
 

3. Hur ser du, pedagogiskt, på tyst läsning? 
 

4. Hur väljs de böcker ut som eleverna skall läsa? 
 

5. Vad gör du för att eleverna skall utveckla sin läsning och sitt språk? 
 

6. Hur ser du på metoden God Läsutveckling? 
- Gruppnivå? 
- Individnivå? 

 
7. Hur ser du på metoden Ordkedjor? 

- Gruppnivå? 
- Individnivå? 

 
8. Tycker du att dessa två metoder kompletterar varandra? 

 
9. Om ja, hur? 

 
10. Anser du att föräldrarna är mer engagerade i sitt barns läsutveckling i och med 

God Läsutveckling? 
 

11. Om ja, på vilket sätt? 
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 Bilaga 4 
 

XX 2007-03-22 
 
 
 
 
 
 
Läsutveckling - en studie av elever i år 4 
 
Vi heter Therese Lindahl och Ann Palmqvist och studerar till lärare med inriktning 
Språk och Språkutveckling på Lärarhögskolan i Stockholm. 
 
Under vårterminen -07 har vi valt att göra en ämnesfördjupning och skriva vår C-
uppsats.  
I vårt examensarbete vill vi undersöka, analysera och diskutera lärarens, elevers och 
föräldrars medvetenhet om elevers progression inom läsinlärningen. Vi vill bygga broar 
mellan teori och praktik och förmedla vår nya kunskap till yrkesutövare för att, om 
möjligt, förbättra läsinlärningsstrategier. 
 
Examensarbetat har som utgångspunkt att mäta elevers läsutveckling med hjälp av 
metoden God Läsutveckling och Ordkedjor. Samtidigt kommer vi även att skicka ut en 
enkät till elevernas föräldrar och elever. 
 
Undersökningarna görs helt anonymt och uppgifterna är konfidentiella. När svaren 
kommit in sammanställs de i form av statistiska tabeller och en enskilds svar kommer ej 
att kunna utläsas. 
 
Undersökningarna kommer att äga rum under vecka 15. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Therese Lindahl och Ann Palmqvist 
 
 
Vid eventuella frågor om undersökningen kontakta:  
Therese Lindahl, www.therese.lindahl@student.lhs.se eller  
Ann Palmqvist, www.ann.palmqvist@student.lhs.se  
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Bilaga 5 
 

XX 2007-03-22 
 
 
Läsutveckling - en studie av elever i år 4 
 
Vi heter Therese Lindahl och Ann Palmqvist och studerar till lärare med inriktning 
språk och språkutveckling på Lärarhögskolan i Stockholm. 
 
Under vårterminen -07 har vi valt att göra en ämnesfördjupning och skriva vår C-
uppsats.  
I vårt examensarbete vill vi undersöka elevers progression inom läsinlärningen. Vi vill 
bygga broar mellan teori och praktik och förmedla vår nya kunskap till yrkesutövare för 
att, om möjligt, förbättra läsinlärningsstrategier. 
 
Undersökningarna görs helt anonymt och uppgifterna är konfidentiella.  
 
Vi kommer att vara i klassen under vecka 15 tillsammans med XX och XX. Då kommer 
vi att arbeta med God Läsutveckling och Ordkedjor. Samtidigt kommer vi att skicka 
med eleverna en föräldraenkät som vi är tacksamma för om ni returnerar. Eleverna 
kommer också att få fylla i en enkät, men detta sker på skoltid. 
 
Eftersom det är frivilligt att vara med i undersökningen behöver vi er underskrift.  
Vänligen underteckna nedan och returnera till XX. 
 
Vi ser fram emot att få samarbeta med er och era barn. 
 
Tack på förhand! 
 
Therese Lindahl och Ann Palmqvist 
www.therese.lindahl@student.lhs.se
www.ann.palmqvist@student.lhs.se
 
 
…………………………………………………………………………………………klipp

… 
 
Datum:………………………………………….. 
 
Elevens namn:………………………………………………………………….. 
 
Vårdnadshavare:……………………………………………………………….    
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 Bilaga 6 
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Lärarhögskolan i Stockholm 

Besöksadress: Konradsbergsgatan 5A 
Postadress: Box 34103, 100 26 Stockholm 
Telefon: 08–737 55 00 
www.lararhogskolan.se 
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