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Freden efter läskriget 

En fallstudie av ett läsutvecklingsprojekt 

Jenny Eriksson och Margareta Karlström 

Sammanfattning 

Vårt examensarbete handlar om konsekvenserna som kan uppstå om elever ”snubblar” i 
läsinlärningsstarten. Hur elever som inte lyckas kan hjälpas. Vi har arbetat med att se vad 
styrdokumenten säger. Vad forskningen tar upp om konsekvenser och hjälpinsatser för den 
initiala läsinlärningen. Vi har låtit oss inspireras av konsensusprojektet genom att undersöka vad 
som är gemensamt. Vi belyser vad forskningen lyfter fram och vad forskarna är överens om 
gällande åtgärder som fungerar. I arbetet har vi även valt att ta upp hur läsprocessen fungerar. 
Vi belyser en förortskommun till Stockholms val av att försöka realisera effektiva och hållbara 
åtgärder. 

Nyckelord 

Läs- och skrivinlärning, självkänsla, TIL(Tidig Intensiv Lästräning), Tidiga insatser, 
läsinlärningsmetod, läroplan för grundskolan, kursplan för svenska.
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Inledning 

Vi1 har under vår verksamhetsförlagda utbildning i kommit att bli delaktiga i en kommuns 
projekt ”Läsa för livet” vilket hos oss skapade ett intresse. Vi har tidigare observerat problemet 
med elever som har svårigheter med den tidiga läsningen och vilka konsekvenser det har skapat 
för elevens lyckade skolgång. Vi har under vår utbildning återkommande arbetat med 
styrdokumenten och hur vi som lärare transformerar och realiserar dessa. Detta har skapat en 
förståelse av hur många ramfaktorer som påverkar utövandet av läraryrket. I skolans värdegrund 
belyser de att skolans uppdrag även innefattar att skapa lust att lära. I kontakten med detta 
projekt såg vi själva resultat och framsteg som återskapade denna lust. Detta var något som hos 
oss födde ett intresse att belysa läsinlärningens problem och ett områdes val av arbetssätt samt 
tolkning av styrdokumenten. 

Fler elever än tidigare klarar inte att få betyg i grundskolan som räcker till att söka olika 
program för gymnasiet. De program som har låga intagningspoäng överbefolkas och 
individuella programmet bara växer till storlek. Vad är grunden till detta? Dålig läslust, större 
klasser eller mindre resurser? Frågan om varför kan riktas åt många håll utan att få ett korrekt 
svar. Vi tror att läslusten är en av de avgörande faktorerna att elever inte klarar skolan. De 
elever som går i grundskolan ska där få lusten till att läsa och lära redan under första skolåret. 
Att tidigt fånga upp de elever som har svårigheter med läsningen är mycket viktigt något som på 
talas på flera arenor, så som media, i skolan, av forskare och inte minst under lärarutbildningen. 

Det blir också tydligt i styrdokumenten för skolan att vårt uppdrag är att stötta, fånga upp och 
hjälpa de elever som har svårigheter med läsinlärningen. 

Det blir tydligast när vi ser konsekvenser av en försenad läsförmåga. Att inte lyckas med sin 
läsning som är ett av de viktigaste ämnena i första skolåret, skapar en känsla av uppgivenhet och 
misslyckande Eleven arbetar ofta hårt för att dölja sina svårigheter och det är inte ovanligt att 
dessa elever blir omotiverade och okoncentrerade. I stället för att lära sig att läsa, lär sig dessa 
elever att de inte kan eller har förmågan, och att skolan är svår och jobbig och i värsta fall 
ingenting för dem. 

Bakgrund 

Det har sedan lång tid tillbaka funnits olika läger inom det breda forskningsområdet läs- och 
skrivpedagogik. Vissa pedagogiska metoder och arbetssätt har framkallat heta känslor. En av 
orsakerna till engagemanget och debatten är att de är få saker som föräldrar och barn har 
gemensamt än skolan. Skolan är något som berör alla och blir därför också naturligt ett ämne för 

                                                      
11 ”vi” avser författarna i hela texten. 
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intensiva debatter. Debatten har kallats för Läskriget, den har lett till att lärare, föräldrar, 
journalister och andra har fått en uppfattning om att det råder djup oenighet mellan forskare. Det 
gäller speciellt hur läsinlärning går till, hur läs, och skrivsvårigheter uppkommer och hur läs- 
och skrivpedagogik bör se ut för att den ska vara bra för eleverna. 2 

För att bringa reda i debatten startade Skolverket ett projekt med uppgiften att hitta en 
gemensam bas med forskares ståndpunkter i centrala debattfrågor när det gäller läs- och 
skrivinlärningspedagogik och läs- och skrivsvårigheter. Konsensusprojektets3 ledare blev Mats 
Myrberg4 professor i specialpedagogik, Lärarhögskolan5 i Stockholm. Resultatet visade att det 
var ganska lätt att hitta många områden där alla var eniga. Ett viktigt område handlar om att ha 
ett ”diagnostiskt förhållningssätt”. Det handlar inte bara om diagnostiska prov, utan att hela 
tiden avgöra var i inlärningsprocessen en elev befinner sig och utifrån en sådan bedömning ge 
eleven den hjälp som är nödvändig för inlärningen just då. Konsensusprojektets resultat har 
bidragit till att det inte i samma utsträckning kan kallas för ett läskrig längre. Debatten har 
omformats till att skapa konsensus för utformandet av grundläggande delar som bör finnas i läs- 
och skrivinlärningen i skolorna. Det handlar inte om att kasta ut det gamla och komma med 
något nytt. Det handlar om att bygga på det som fungerar, belysa viktiga beståndsdelar som 
hjälper barn att lära sig läsa och skriva. Slutsatserna av intervjuerna med tjugofyra aktiva 
läsforskare i Sverige, ger en bild av pedagogik som främst menar att förebygga läs- och 
skrivsvårigheter, Nyckelfaktorer som hög lärarkompetens påtalas. Den skicklige läraren utmärks 
av ingående kunskaper om barns språkliga utveckling, om läs- och skrivprocessen och av ett 
systematiskt och strukturerat arbetssätt, som tar utgångspunkt i elevernas förmåga och 
individuella inlärningsstrategier. Lärarens viktiga roll i barns läsinlärning speglas även av 
påverkande faktorer. Första steget in i skolan kräver inte bara bra undervisning i läsning och 
skrivning. Processen att barnen skall skolas in till elever är ett moment som kräver utrymme och 
arbete.  

I skolans styrdokument står det att det är skolans skyldighet att lära barn och ungdomar att läsa 
och skriva. Det står också att skolan är skyldig att ge elever den undervisning som den enskilda 
eleven behöver för att uppnå för åldern uppsatta mål. Hur metoden ser ut och hur arbetet skall 
genomföras är upp till varje skola och varje enskild lärare som arbetar med läs- och 
skrivinlärning. Kravet är dock att eleverna skall uppnå uppsatta mål och att dessa hela tiden 

                                                      
2 Borgström.H (2006)Den hemliga koden, forskning om läsning. Ulf P Lundgren professor i 

pedagogik vid Uppsala universitet och sedan juli 2004 huvudsekreterare för Vetenskapsrådets 

utbildningsvetenskapliga kommitté. Han har tidigare bland annat varit rektor för Lärarhögskolan i 

Stockholm och generaldirektör för Skolverket. Han har varit medlem av styrgruppen för PISA-

projektet inom OECD. 

3 Mats Myrberg,(2003) Att skapa konsensus om skolans insatser för att motverka läs- och 

skrivsvårigheter. Rapport från ”Konsensusprojektet” 

4 Mats Myrberg professor i specialpedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm med inriktning mot 

läs- och skrivsvårigheter. Han har varit ansvarig för uppbyggnaden av den läs- och 

skrivpedagogiska inriktningen inom den nya lärarutbildningen vid Lärarhögskolan. Frågor som tas 

upp i hans forskning är bland annat arbetsminnesträning för barn med koncentrationsstörningar. 

Han är även vice ordförande i Svenska Dyslexistiftelsen. Projektledare för konsensusprojektet. 

5 Idag går Lärarhögskolan under Stockholms Universitet. 
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prövas mot skolans resultat. Dessa skall sedan utvärderas och att skolan utifrån dessa utvecklar 
nya metoder för att bedriva undervisning på. Lpo -94 poängterar även skolans roll i elevens 
utveckling gällande personlig trygghet och självkänsla.6 Skolan skall vara en arena där eleven 
har möjlighet att utvecklas och känna glädje över att göra framsteg och övervinna svårigheter. 
Skolan skall också vara en trygg miljö som skapar lust att lära. Detta är något som är extra 
viktigt under elevernas första år i skolan. Det är viktigt att en nybörjare får känslan av att lyckas. 
Får han/hon inte det, kan detta sätt spår i resten av dennes skolgång. Får eleven däremot en 
känsla av att lyckas i skolarbetet kommer eleven ha lättare att klara sig i andra sammanhang och 
därigenom växa som människa.7 För att ge dessa osäkra elever en chans att ”knäcka läskoden” 
kan det behöva sättas in extra resurser. Dessa kan se olika ut beroende på skola. I många fall 
kopplas specialläraren eller specialpedagogen på skolan in för extra stöd.  
TIL, Tidig Intensiv Lästräning är ett program som grundar sig på den Nya Zeeländska metoden 
Reading recovery. Denna är dock omarbetad för att passa den svenska läroplanen och svenska 
förhållanden. Undervisningen bygger på upprepad läsning 20-30 min om dagen som sker i form 
av en-till-en undervisning under 12 veckor på vårterminen i år 1. För att eleven skall kunna 
lyckas med sitt arbete anser grundaren Monica Dalhin att det krävs ett samarbete mellan skolan, 
hem och elev. Både eleven och föräldrarna skriver på ett kontrakt på att de under 12 veckor 
kommer att arbeta intensivt med det är programmet. Resultatet visar att majoriteten elever har 
”knäckt koden” genom denna kontinuerliga och intensiva lästräning. 
2006 startade ”Läsa för livet” i kommunen där TIL-programmet är en del. Efter en studie på två 
pilotskolor erbjöds samtliga skolor i kommunen att få arbeta med TIL-programmet under ett år 
med kommunens finansiering. Endast fem skolor i kommunen valde att inte vara med. Vi 
kommer i det här arbetet försöka belysa kommunens arbete med TIL-programmet utifrån ett 
läroplansteoretiskt perspektiv. En förortskommun till Stockholms val av åtgärdsprogram 
gällande läsinlärning. Varför har det på politisk nivå i kommunen beslutat att skolorna bör 
använda sig av TIL-programmet? 

                                                      
6 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet : Lpo 94, 

anpassad till att också omfatta förskoleklassen och fritidshemmet. (1998). 

7 Druid Glentow (2006) Förebygg och åtgärda läs- och skrivsvårigheter. 
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Litteraturöversikt 

Styrdokument 

FN:s barnkonvention 

Sveriges skolor svarar inte bara inför skollagen utan även inför FN:s barnkonvention då Sverige 
har valt att vara medlem i Förenta Nationerna. Den 20 november 1989 blev barnkonventionen 
antagen av FN. Barnkonventionen förespråkar barnen och deras rättigheter till frihet, rättvisa 
och fred. Under artikel 28 i barnkonventionen belyses barns rätt till utbildning och i § 1C även 
rätten till högre utbildning ”genom varje lämpligt medel”.8  

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 1994 

I skolans styrdokument framhålls det att det är skolans skyldighet att lära barn och ungdomar att 
läsa och skriva. Det står också att skolan är skyldig att ge elever den undervisning som den 
enskilda eleven behöver för att uppnå för åldern uppsatta mål. Kravet är dock att eleverna skall 
uppnå uppsatta mål och att dessa hela tiden prövas mot skolans resultat. Dessa skall sedan 
utvärderas av skolan och utifrån dessa skall sedan nya metoder utvecklas för att bedriva 
undervisning på. Lpo -94 poängterar även skolans roll i elevens utveckling gällande personlig 
trygghet och självkänsla. Skolan skall vara en arena där eleven har möjlighet att utvecklas och 
känna glädje över att göra framsteg och övervinna svårigheter. Skolan skall också vara en trygg 
miljö som skapar lust att lära9. 

Kursplanen i svenska 

Hämtat från Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994. 

I mål att sträva mot står det: 

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 

– utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand 
och av eget intresse, 

                                                      
8 FN:s konvention om barns rättigheter, artikel 28 § 1C 

9 LPO94-Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 1994 
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– utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i 
samarbete med andra, 

– utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många 
olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande, 
kontakt och påverkan, 

– utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att anpassa 
läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär 

Alla lärare har ett gemensamt ansvar och måste vara medvetna om språkets betydelse för 
lärande. Men inom svenskämnet ryms huvudansvaret för elevernas språkliga utveckling, vilket 
innebär ökad säkerhet att använda språket uttrycksfullt och tydligt i både tal och skrift och 
ökad förmåga att förstå, uppleva och tillgodogöra sig litteratur.10 

I kursplanen lyfts svenskämnets huvuduppgift ut som: Att ge eleverna ett bra och nyanserat 
språk både genom tal och genom skrift11. Genom språket skapas och återskapas kunskap vilket 
gör läs- och skrivinlärning till en av skolans viktigaste uppgifter. Ett väl utvecklat språk ger 
också eleven ökad möjlighet att utveckla en bättre kommunikationsförmåga, tänkande och 
kreativitet. Kursplanen belyser också samhällets höga krav på att kunna tillgodo göra sig det 
skrivna språket i dagens informations- och kommunikationsteknik. Skriftspråket har också en 
stor betydelse för elevens utveckling av den personliga identiteten. Genom litteratur får eleven 
möjlighet att möta andra kulturer samt en möjlighet att låta åsikter och värderingar mötas. På 
detta sätt kan också elevens förståelse för andra människor med olika kulturer öka, vilket också 
ökar förståelsen för deras sätt att utrycka sig i tal och skrift.  

Kommunens lokala mål i svenska 

Kommunens lokala tolkning av den nationella kursplanen i svenska. Alla kommuner utformar 
lokala mål för kommunens skolor för att tydliggöra de nationella målen samt får en gemensam 
arbetsplan för varje kommun.  

Hämtat från kommunens hemsida. 

Mål  

Läsa Du skall: 

- Kunna läsa till och med punkt 12 i LUS-schemat12 dvs. läser minst 3-4 ord i följd innan 
de fastnar och växlar mellan olika lässtrategier. 

Strävansmål  

Du skall: 

                                                      
10 Den nationella kursplanen i Svenska 

11 Ibid. 

12 Birgitta Allard, m fl., (2000). Nya Lusboken 
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- Kunna läsa enkla texter flytande och med förståelse 

- Sträva mot att nå minst punkt 16 i LUS-schemat 

Mål 

Skriva. Du skall: 

- Kunna skriva enkla texter/meddelanden 

- Kunna formulera en upplevelse i skrift. 

- Kunna lämna mellanrum mellan orden 

- Kunna koppla samman ljud- bokstav 

- Kunna skilja på små och stora bokstäver 

Strävans mål 

Du skall: 

- Utveckla din förmåga att skriva begripliga texter med enkla beskrivningar 

- Kunna skriva läsligt 

- Kunna sätta punkt 

- Kunna kopplingen punkt- stor bokstav 

- Kunna skriva namn med stor bokstav. 

Läsinlärningsmetoder 

Vad är läsning? 

Att kunna läsa och skriva är mycket viktigt i dagens samhälle om möjligt ännu viktigare än vad 
det var för 15 år sedan. Inte bara för att det är en rolig sysselsättning att ägna sig åt utan även för 
att kunna klara självständigt vardagsliv som vuxen. Människan använder skriftspråket mer än 
vad som i första läget är naturligt att tänka på. Vid sällskapsspel, i användandet av internet, sms, 
och vid vardagssysslor som att gå till affären och handlar mat, vid anställningsavtal, vid 
lånehandlingar med mera. För att kunna lära sig läsa behövs skolning. Det är inte något som 
kommer i den naturliga utvecklingen utan undervisning så som vårt talspråk gör. I Sverige har 
den undervisningslotten hamnat på skolan. Det är skolans lagstadgade skyldighet att lära 
samtliga barn att läsa och skriva. Första steget att lära sig läsa är att göra eleverna språkligt 
medvetna, lära dem att se bortom språkets innehåll och istället flytta fokuset till att skapa sig en 
språkförståelse.13  

                                                      
13 Lundberg, Herrlin (2003), Godläsutveckling. sid. 11 

 7



 

Läsutvecklingen genom går tre faser mot att bli automatiserad som benämns som den 
ortografiska läsningen. Den första fasen kallas för logotypisk läsning. Eleven kan läsa ett ord 
som en logotyp, känner igen bokstavsföljden och dess specifika teckensnitt. Till exempel genom 
att läsa Mc Donalds i en tidning bara genom att se dess specifika M-logga som står helt 
borttagen ifrån kontexten. Barnen känner ännu inte till enskilda bokstäverna och dess ljud.14 
Nästkommande fas benämns som den alfabetiska fasen. Nu läser eleven varje bokstav i ordet. 
De känner till bokstäverna och dess morfem. Nu ljudas orden genom att läsa varje bokstav. 
Redan då börjar eleven skapa sig ett bibliotek av ortografiska bilder i sin ordbank. Det rör sig nu 
endast om ord som till exempel och, jag och liknande. Detta för att kunna avlasta korttidsminnet 
och komma ihåg vad han/hon läste i början av meningen. Den sista fasen är den ortografiska 
läsningen. Denna skiljer sig fortfarande från den automatiska läsning som en god läsare 
utvecklar.15 Nu känner läsaren till den rätta bokstavsföljden. Eleven vet hur ordet uttalas och vet 
vad det betyder. Eleven kan se om ordet har stavats rätt. Möter den goda läsaren ett ord som den 
inte förstår går denne ner på alfabetisk läsning och avkodar ordet. Läsningen går nu helt 
automatiskt och all koncentration kan nu gå till att förstå innehållet i texten.16  

Literacy 

Carina Fast har i sin avhandling från Uppsala universitet använt sig av det anglosaxiska 
begreppet literacy17. Hon menar att det finns två olika föreställningar om barns läs- och 
skrivinlärning. I det ena lägret står de som anser att det finns en viss lämplig tidpunkt för när 
barn kan lära sig läsa och skriva, barnet är moget för inlärning. I Sverige är läs- och 
skrivundervisningen sedan länge förlagd till skolan. Denna föreställning menar hon är den som 
av tradition är det vanligaste synsättet i Sverige. 

I det andra lägret anses att barnet redan från tidig ålder får lära sig grunderna i skrivspråket 
redan ifrån det att de är små. Det finns inte någon specifik tidpunkt när lärandet startar. 
Kunskaperna utvecklas i samspelet med andra läsande som finns runt omkring dem, 
undervisningen pågår hela tiden och överallt. Detta är de synsätt som den anglosaxiska 
forskningen belyser. Hon hänvisar till David Barton som menar att läsandet och skrivandet inte 
kan ske i ett vakuum utan är socialt och kulturellt bundet, literacy är alltid socialt bundet. Detta 
är centrala tankar inom anglosaxiska literacy – forskningen. Barnet blir automatiskt indragen i 
föräldrarnas läsande och skrivande i sin vardag. Genom att de blir delaktiga i skrivandet av e - 
mail, note - lappar, handlingslistor, ser föräldrarna läsa dagstidningar med mera skapas ett 
intresse för denna kunskap.  

Carina anser att det gemensamma för alla förskolebarn är att de möter text i för dem 
meningsfulla sammanhang. Detta skapar en förförståelse för vad läsning och skrivning går ut på 
vilket i sin tur blir en grund för dem, när de själva börjar använda skriftspråket. Barnet 
socialiseras in i skriftspråket av familj och närstående. 
                                                      
14 Carsten Elbro Läsning och läsundervisning. (2004), sid. 119 

15 Jørgen Frost Läsundervisning praktik och teorier. (2002), sid. 71, Carsten Elbro (2004), sid. 120 

16 Carsten Elbro (2004), sid. 120 

17 Carina Fast (2008) Sju barn lär sig läsa och skriva Familjeliv och populärkultur i möte med förskola 
och skola. Vi kommer i texten att använda oss av engelskans ord Literacy. 
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Fast hänvisar också till Brian Street18 som menar att literacy inte bara är en teknisk färdighet 
utan en praktik som påverkas av sociala, kulturella, ekonomiska och även religiösa 
sammanhang. Svenske Roger Säljö19 är även av den uppfattningen. Han förtydligar begreppets 
komplexitet och menar att literacy även sträcker sig till att kunna dra slutsatser, läsa mellan 
raderna, koppla ihop verkligheten med texten samt att kunna förstå ett budskap men förhålla sig 
kritiskt till det. Han poängterar också vikten av att detta i dagens tekniska samhälle. Dock menar 
han att det inte finns något svenskt begrepp som går att likställas med engelskans literacy. 20 
Vilket också Fast redogör för i sin avhandling.21 

Carina Fast tar upp svårigheten med att översätta Literacy till svenska. Att hitta en god 
översättning är något svenska läsforskare, språkvetare och kulturhistoriker diskuterat i över 20 
år. Redan 1994 försökte Berit Söderberg att hitta ett svenskt ord för litercy hon kom fram till tio 
bland annat literacitet som flera forskare nu har börjat använda. Det är emellertid inte en 
översättning långt ifrån alla är överens om. Olle Josephson skriver (Svenska Dagbladet, 2006-
10-28) att Språkrådet fått frågor om en översättning vid flera tillfällen under den senaste tiden. 
Roger Säljö22 använder skriftspråkliga aktiviteter i följande mening: ”Skriftspråkliga aktiviteter 
– det som på engelska kallas literacy – är synnerligen komplexa och varierade.”23 

Josephson anser att man bör använda alla ord och att ju fler översättningar desto mer fördjupas 
förståelsen av vad det är att läsa och skriva. Däremot tar han avstånd från ordet literacitet, som 
börjat användas i en del sammanhang. Han finner det vara en enkel försvenskning. 

 LTG Läsning på talets grund 

LTG kom till Sverige på 60- talet . Grundaren Ulrika Leimar var själv lågstadielärare och 
ifrågasatte meningen med ljudmetodens upplägg ifråga om dess begränsade ordval och dess, för 
eleverna, okända illustrationer. Läsning på talets grund används i den första läsinlärningen och 
utgår från ljudningsmetodens grunder. LTG bygger på elevernas egna språk, intressen och 
förutsättningar, barnets hela livssituation. En LTG anhängare menar om ett barn är intresserad 
av vattenrutschbanor så kan de ha lättare att stava det än, ett för oss stavkunniga, lättare ord så 
som tavla. Vattenrutschbana är ett ord som eleven ofta stöter på och det har en betydelse för 
barnet. Barnet har en relation till ordet. Språket omvandlas från tal till skrift och sedan från 

                                                      
18 Brian Street Literacy and development.(2001) sid. 7 

19 Roger Säljö proffesor i pedagogik och pedagogikspsykologi. Innan dess var han professor i 

beteendevetenskap vid tema Kommunikation, Linköpings Universitet mellan 1983 och 1997. Han 

var föreståndare för LinCS, The Linnaeus Centre for Research on Learning, Interaction and 

Mediated Communication in Contemporary Society. Han har också sedan 1997 varit vetenskaplig 

ledare för KK-stiftelsens nationella forskningsprogram om lärande och informationsteknik, LearnIT 

20 Roger Säljö Lärande och kulturella redskap: om lärprocesser och det kollektiva minnet. (2005) 

sid. 208 

21 se vidare Carina Fast (2008) sid. 33-34 

22 Roger Säljö (2005) sid.208 

23 Carina Fast (2008) sid.33-34 
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skrift till tal igen. Detta görs genom att barnens egna ord skrivs ner och läses sedan upp igen för 
barnet. Första steget är att lära eleverna att koppla bort innehållet i språket och se till dess 
uppbyggnad. Nästa steg blir att lära sig läsa. Nu användes inga styrda texter utan läraren utgår 
endast från barnets egen begreppsvärld och uttryckssätt. Inom LTG fokuseras mycket på barnets 
egen lust att lära sig och dess inre förmåga att strukturera sin inlärning. Målet är att eleven ska 
kunna läsa ett meddelande i en text som han/hon skulle förstå om det framfördes muntligt. Här 
kan det vara viktigt att åter igen poängtera att det här är en metod som är utformad för att 
användas i den första läsinlärningen. Då har barnen fortfarande ett ganska begränsat språk i 
jämförelse till en elev i de senare skolåren som behöver annan läs och skrivträning.24 

Whole Language  

Whole language traditionen bygger sina metoder på klassrumserfarenheter, med iakttagelser och 
tolkningar som grund och härstammar från Nya Zeeland. Utgångspunkten är att barn lär sig läsa 
är enbart en naturlig fortsättning på språkutvecklingen. Det är lika naturligt att lära sig läsa som 
att lära sig tala. Läsfärdigheten uppstår om barnen får möjlighet att läsa för dem meningsfulla 
texter.25 I Whole language är utgångspunkten elevens förkunskaper och dess individuella 
begreppsvärld. De anser också att kunskapen är en direkt individuell produkt. Meningen är inte 
att bygga undervisningen utifrån elevens eget val, istället är det lärarens uppgift  

att skapa en mångfasetterad skriftspråklig miljö som gör det lättare för barnet att lära sig 
läsa26 

Lärarens roll är också att hjälpa och vägleda eleven till att uppnå sina mål men även bekräfta 
och berömma när eleverna har klarat dem. I arbetet med W-L läggs ingen vikt vid fonem 
träning. Här menas istället att den fonetiska kunskapen kommer automatiskt vart efter eleverna 
lär sig ordbilder. W-L är en analytisk metod, det innebär att undervisningen går från helheten till 
delarna och går aldrig ner och ljudar ihop ordet. De utgår från helord som sedan bryts ner i 
mindre delar och analyseras. Inom den här traditionen ses läsningen som en kommunikativ 
process och den anser att eleven måste vara delaktiv i denna kommunikation för att kunskap ska 
uppstå.27 

Phonics/ Ljudmetoden 

Phonics eller ljudmetoden som den också kallas baseras på forskningstraditioner och på väl 
genomförda experiment.28 Anhängarna av Phonics menar att en teori måste vila på väl 
                                                      
24 Se vidare Frost Jørgen (2002) sid 20-28 samt Ejeman Göran och Molloy Gunilla, Metodboken 

Svenska i grundskolan. (1997) sid 65-69 samt sid 74-78 

25 Jørgen Frost (2002), sid. 14 

26 Ibid. sid 17 

27 Ibid sid. 11 Den analytiska metoden innebär att man går från helhet till delar.  

28 Ibid sid 13 
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genomförda studier och experiment med enstämmiga resultat. Ska forskningen produceras i en 
artikel så måste dess resultat först vara granskade av tre oberoende forskare. Detta för att det ska 
finnas en hög grad av trovärdighet i resultaten.29 Redan 1847 tillämpades ljudmetoden men först 
på 1930-talet blev den mer utbredd. I många länder, till skillnad från i Sverige, så är 
ljudmetoden helt allenarådande i undervisningen gällande läs och skrivinlärning.30 För att en 
elev ska kunna lära sig läsa menar anhängare av ljudmetoden att han/hon måste ha en god 
fonologisk medvetenhet. Vilket innebär att det menas att genom arbete med den fonologiska 
medvetenheten kan läs- och skrivsvårigheter förebyggas. Bokstavsljuden färgas av 
omkringliggande bokstäver. För att hjälpa eleven med detta problem bör läraren börja läs och 
skrivträningen med ljudenliga ord.31 Phonics utgår ifrån delarna (bokstäver, ljud eller stavelser) 
och bygger sedan helheten (orden, meningarna). Detta gör Phonics till en syntetisk metod. 
Målet är att eleverna ska bli så skickliga på att avkoda bokstavssymbolerna att de tillslut kan 
lägga all sin uppmärksamhet på textinnehållet.32 Läsningen ska bli helt automatiserad för att 
eleven ska anses som en god läsare. Vägen för att bli en automatiserad läsare är egentligen 
livslång enligt Phonics, det kan alltid bli bättre, eleven kan alltid lära sig nya ortografiska 
bokstavsföljder. Första steget att lära sig läsa är att göra eleverna språkligt medvetna. Lära dem 
att se bortom språkets innehåll och istället flytta fokuset till att skapa sig en språkförståelse. 
Lära sig hur språket är uppbyggt utifrån den alfabetiska principen. Att grafem och morfem är 
sammankopplade.33 Forskning visar att ljudmetoden är den mest effektiva metoden att tillämpa 
för att få goda läsare för svensktalande barn. Detta för att svenska språket är så ljudenligt vilket 
många andra språk inte är till exempel engelskan. Barnen blir ganska fort självständiga i sin 
läsning vilket även ger eleverna ett gott självförtroende. Detta gör att läsningen blir roligt och ett 
läsintresse skapas.34 

Under 1970- och 1980-talat fördes det i Sverige en hård och intensiv debatt huruvida den 
analytiska och syntetiska metoden var den rätta. Denna debatt på gick även i flera länder och har 
benämnts i Sverige som ”Läskriget” eller på engelska ”The readingwar”. 

                                                      
29 Det har gjorts studier som är världsomfattande om ljudningens betydelse för att bli en god 

läsare se exempelvis Jørgen Frost, (2002), sid. 14 alternativt Ingvar Lundberg (2003) God 

läsutveckling. 

30 Carsten Elbro (2004), sid. 110 

31 Carsten Elbro (2005), sid. 110 

32 Jørgen Frost (2002), sid. 12 

33
 Ett grafem är en skriftspråksenhet. Det är den "officiella", abstrakta bokstaven eller siffran, det 

vill säga tecknet som begrepp, såsom det existerar redan innan man skriver ner det och har ett 

konkret exemplar av tecknet att visa upp. Grafemet är ett skriftspråks minsta betydelseskiljande 

enhet Ett morfem är den minsta betydelsebärande enheten i ett språk. Ett morfem ingår i 

allmänhet i ett ord, och byggs i sin tur upp av fonem. Se exempelvis Ingvar Lundberg  och 

Katarina Herrlin, (2003) God läsutveckling, sid 11 

34 Carsten Elbro (2005), sid.112   
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Läsinlärningens betydelse 

Självkänsla är egenskapen att uppleva sig själv som kompetent att klara av livets 
grundläggande utmaningar samt förtjänt av framgång och välmående. 

En sorts självkärlek som gör att du inte "vacklar" om du får kritik.35 

Det finns en tydlig enighet att misslyckanden med läsinlärning kan ha stor in verkan på 
självbilden hos elever. Självuppfattningens värderande dimension är den sida av självbegreppet 
som har intresserat självbildsforskarna mest. Flera faktorer anses utöva inflytande på en individs 
självvärdering. Hit hör personens jämförelse mellan sitt ideal-jag (sådan som han skulle vilja 
vara) och sitt upplevda jag. Viktig är också individens uppfattning om hur andra värderar 
honom. Denna uppfattning brukar benämnas Social-jaget. Individens egen upplevelse av sitt 
reella jag kallas ofta real-jaget. Dessa tre påverkar varandra när real-jaget och ideal-jaget har för 
stor skillnad sänker det självvärderingen.36  

Många forskare37 pekar på att det redan i förskolan går att identifiera barn som riskerar att få 
problem med läsinlärningen. En grupp av dessa kan vara de barn som är sena i sin språkliga 
utveckling. Upptäcks dessa barn tidigt går det att förebygga problemen genom arbete med 
fonologisk medvetenhet före skolstart. Stadler38 menar att en viktig förebyggande åtgärd är att 
inte påbörja någon läsundervisning innan barnet har mognat för det, både socioemotionellt och 
kognitivt. En för tidig skolstart kan utgöra en risk för misslyckande vilket kan resultera i ett 
skadat självförtroende. Barnets egna förväntningar på skolstarten är väldigt stora och den första 
tiden är avgörande för barnets utveckling av sin egen självtillit. Många lärare kan känna oro när 
de möter elever på lågstadiet som kämpar med läsningen. Deras oro ökar när de ser att 
skillnaden mellan dåliga och goda läsare ständigt blir större efter hand som barnen kommer 
uppåt i klasserna.  Vi kan då se en Matteuseffekt39 de rikare blir rikare och de fattigare blir 

                                                      
35 NE nationalencyklopedin. 

36 Taube Karin.(2004) Läsinlärning och självförtroende. Karin Taube, professor i pedagogik vid 

instutitionen för utbildningsvetenskap vid Mittuniversitet i Härnösand. Hon har tidigare varit 

nationell samordnare i Sverige för IEA.s läsundersökning och inom OECD:s PISA- undersökning. 

Karin Taube, som är speciallärare i botten, har även producerat läromedel till lärarutbildningarna. 

Hon har tillsammans med andra utarbetat och gett ut läs- och skrivdiagnoser för både låg- och 

mellanstadiet. Hon har också arbetat med invandrarelevenas speciella svårigheter när de ska lära 

sig läsa svenska. 

37 Se exempelvis Ingvar Lundberg (2003) 

38 Ester Stadler Läs- och skrivinlärning. (1998)sid 95 

39Matteuseffekten, Stanovich (1986) har påvisat hur problem i läs- och skrivinlärningen vidareförs 

och förstärks i barnets fortsatta läsutveckling enligt ett mönster som betecknas som en "Matteus-

effekt" i utvecklingen av läsförmåga. Citatet ur bibeln som begreppet tagits ur lyder: Matt 13:12 

"Ty den som har, åt honom skall varda givet, så att han får över nog; men den som icke har, från 

honom skall tagas också det han har." Det innebär att barn som läser bättre än sina jämnåriga 

läser mer, och blir ännu bättre på att läsa, medan de som har problem drar sig för att läsa, och 
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fattigare. För de elever som ”snubblar i lässtarten” kan det vara lätt komma in i en ond cirkel. 
En bristande läsförståelse påverkar även andra skolämnen och därigenom hela elevens skolgång. 
Detta kan leda till att eleven känner sig som oduglig, korkad och även en känsla av att ha fått en 
dumstämpel på sig. I många fall utmynnar detta i en dålig självkänsla och ett dåligt 
självförtroende som efter hand skapar en negativ inställning till skolan40 När en elev kommer in 
i en ond cirkel tappar denne lätt tron på sin egen inlärningsförmåga och det pedagogiska 
problemet är att bryta den onda cirkeln. Här finns inga enkla lösningar. Det kräver tålamod, 
inlevelse och förståelse, det gäller att väcka läslust, och att få eleven att tro på sig själv.  

Att tidigt kartlägga och att tidigt sätta in åtgärder är en absolut nödvändighet och ska vara en del 
av skolans princip och därmed inskriven i skolans handlingsplan, det menar Druid Glentow41 är 
en självklarhet. Även Stadler42 som är förespråkare för ljudmetoden belyser vikten av att 
undvika misslyckanden i den inledande läs och skrivinlärningen. Hon lyfter också fram vikten 
av att anpassa undervisningen efter barnets nivå och vikten av att vara grundlig i sin 
undervisning av de mest elementära: kopplingen mellan ljud och bokstav. Ett misslyckande kan 
leda till att eleven hamnar i ett känslomässigt låst läge där inlärningen blir omöjlig. Eleven kan 
inte koncentrera sig och kommer därför inte heller ihåg vad läraren har sagt vilket i sin tur 
resulterar i att eleven heller inte lär sig något. Stadler är tydlig med vikten av att identifiera 
svårigheterna tidigt och även bedöma vilka svårigheter som behöver hjälpinsatser, hur stora 
deras behov är men också hur stödet skall utformas. Hon anser att stödet bör ha två sidor. Både i 
form av att främja inlärningen men också stärka självförtroendet. Hon menar också att det är 
viktigt att även ta in föräldrarna i arbetet i utarbetandet av åtgärdsprogram. Relationen måste 
vara förtroendefull mellan skola och hem. Enligt Myrberg43 kan föräldern bli en hjälpare. 
Hjälparen kan se olika ut, i många fall är det en förälder. Barnet är beroende av att föräldern är 
hemma när läxläsningen skall genomföras annars kan läxan inte göras. Utan hjälparens 
strategier och stöd tar den dåliga självkänslan över och uppgifterna kan inte genomföras. Detta 
gör att föräldern är nödvändig för att uppgifter överhuvudtaget skall kunna genomföras. 
Konsekvenserna av att inte sätta in tidiga åtgärder kan göra att det behövs ett stöd under lång tid 
eller till och med hela skoltiden vilket resulterar i stora och onödiga kostnader för skolan.  

Specialpedagogiska metoder är alltid individuellt avpassade. Arbetet sker på elevens verkliga 
kunskapsnivå- där han är och inte där han borde vara enligt det skolår eleven befinner sig i. I 
syfte att stärka elevens självkänsla bör arbetet innehålla en gynnsam blandning av aktiviteter, 
dels sådana som eleven behöver få hjälp med att få struktur på och behöver träna, dels sådana 
som eleven behärskar.44  

Uppmuntran är oerhört betydelsefullt för barn som har problem med läsinlärningen. De får ofta 
en mycket dålig självbild. Elever med dålig självkänsla undviker gärna det som de är dåliga på 
                                                                                                                                                            
tränas då inte i läsning och blir därför inte bättre. De rikare blir rikare och de fattigare blir 

fattigare. 

40 Druid Glentow (2007), sid. 12 

41 Ibid. 

42 Ester Stadler (1998)sid 91 

43 Clarissa Blomqvist och Anki Wood, Läs- och skrivundervisning som fungerar. (2006) sid 4-16 

44 Druid Glentow (2006), sid. 170 
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eller försöker dölja sina svårigheter genom olika slags negativa utåtagerande beteenden men de 
kan också bli inåtvända och tysta. Symtomen kan vara att förstöra lektioner genom prat och 
andra störande ljud eller till och med att de väljer att inte delta i undervisningen. Stor del av 
elevens krafter och energi går åt till att dölja sina problem och till att försöka hänga med i 
undervisningen. Detta kan resultera i att eleven inte orkar och blir okoncentrerad. Det ger en 
dålig självkänsla och kan leda till att de dåliga resultaten blir en själuppfyllande profetia. Eleven 
anstränger sig inte mer än att de uppfyller de låga förväntningarna som föräldrar, lärare och de 
själva har ställt upp för dem.45  

Flera forskare lyfter fram vikten av en-till-en46 undervisning för de elever som är svaga läsare. 
Skälen är många. En undervisning som sker i form av en-till-en undervisning ger eleven en 
bättre direkt vägledning, då det finns en större möjlighet att förklara, visa och peka ut delar i 
arbetet. Läraren kan också hjälpa eleven att behålla fokus och koncentrationen vid liv. Det gör 
det också lättare för läraren att se när eleven kan behöva en paus, men också när det finns 
tillfälle att ge en behövlig vila.47 Chanserna att skapa en mer nära relation mellan elev och lärare 
ökar också i och med en-till-en undervisningen. Läraren uppfattas mer som en person som bryr 
sig, detta ökar möjligheterna till inlärning och utveckling markant. Eleven upplever att det finns 
någon som tror på henne/honom. Detta skapar också en tillit mellan lärare och elever.48 49Det 
kräver också att det är en god inlärningsmiljö. En rad faktorer är då nödvändiga speciellt är 
betydelsen av att eleverna får sina grundläggande behov av trygghet och kärlek, och att 
undervisningen läggs upp så att de får uppleva att de lyckas: ”Nothing succeeds like success” 50. 
När eleven upplever läraren som en person som ”bryr sig”, som visar tillit och värme ökar 
möjligheten för utveckling och inlärning dramatiskt.  

Cristina Högstedt pensionerad speciallärare med lång erfarenhet beskriver hur hon anser den 
bästa undervisningen är för stöd i läsinlärningen. Varje dag under en begränsad tid undervisas 
barnen av en speciallärare i trettiominuterspass med målet att de ska komma ikapp de andra i 
klassen så fort som möjligt. Detta intensiva arbetssätt har stöd i forskning som visar att 
undervisnings formen ” en lärare- en elev” är den överlägset mest effektiva vid läsinlärning.51  

                                                      
45 Margareta R- Christensen är speciallärare beskriver vad hon har sett för konsekvenser. 

46 En undervisning som sker i en from av en lärare och en elev ger eleven en bättre direkt vägledning, 

förklarar, visar och pekar ut. Läraren kan också hjälpa eleven att behålla fokus och koncentrationen vid 

liv.  Se exempelvis Høien, Lundberg, (2006), sid. 272 alt. Blomqvist, Wood, (2006), sid 125  

30 Høien, Lundberg,Dyslexi från teori till praktik. 2006, sid. 272 

48 Problem med en-till-en undervisning är att det kräver resurser och kan för skolorna vara ekonomiskt 

belastande. Verka resultatet att i längden spara in på resurser för elever som inte klarar läsningen och 

därmed skolan.  

49 Blomqvist, Wood, (2006), sid 125 alternativt Høien, Lundberg, (1999), sid. 280 

50 Hoien och Lundberg, sid. 281 

51 Blomqvist, Wood (2006) sid.103 
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Det är inte bara självförtroendet som gör att andra ämnen blir drabbade av en sen läs och 
skrivutveckling. Inlärning av matematik har många likheter med läs och skrivinlärningen.52 I 
stort sätt all didaktisk litteratur gällande matematik lyfter fram språkets betydelse för att eleven 
skall kunna skapa sig en begreppsvokabulär. Både skriftspråket och matematikspråket bygger 
på text, instruktioner och symboler. Texten består i båda fallen av delar som bildar helheter. På 
samma sätt som eleven måste lära sig att hantera enheter som ingår i tal för att skapa sig en 
taluppfattning så måste han/hon också bli medveten om att orden går att dela upp i fonem.53 
Arbetsminnet används på samma sätt i matematik som i läsning. Eleven måste hålla i minnet de 
första bokstäverna i ordet för att kunna läsa ut det. Även de första talen måste hållas i huvudet 
för att kunna lösa ut talen som står skrivet i matteboken. Utläsningen av talet måste på som 
läsningen bli automatiserad för att avlasta minnet och kunna lösa mer avancerade uppgifter och 
texter. En god läsförståelse är också viktigt för att kunna lösa matematiska problem som står i 
skriftlig form. Mölleheds avhandling (2001) visar på att största orsaken till felaktiga lösningar i 
problemtal i år fyra till nio är just brister i läsförståelse. Att vikten att knäcka den alfabetiska 
koden tidigt under den första tiden i skolan kan påverka utvecklingen i matematik på ett positivt 
sätt, och då inte bara för att kunna läsa lästalen, utan även underlätta utvecklandet av de 
matematiska begreppen.54 

Beträffande konsekvenserna av att inte lyckas i den tidiga läsinlärningen och att inte få tidiga 
effektiva åtgärder, blir det tydligt att det påverkar individens val av utbildning och yrkesval i 
vuxen ålder. Individen är läskunnig som vuxen men lever med en osäkerhet i sin läsning.55 

Det är inte bara i skolan som det är viktigt att kunna läsa sig till kunskap, utan det gäller också i 
vardagslivet. I dag möter barn, ungdomar och vuxna fler texter än tidigare och kraven på 
förståelse av texterna ökar. Information via text ökar i vardagen eftersom det är mer ekonomiskt 
än att förmedla information muntligt.  

Val av vidare utbildning sker oftast inom några år efter att skolan avslutas. Därför är det möjligt 
att följa grupper av skolelever i skolår 9 och se om deras val av utbildning hänger samman med 
deras läsfärdigheter. Vid en sådan undersökning i Danmark jämfördes 57 genomsnittliga läsare 
med 53 svaga läsare. Dessa hade valts ut av de ca 8 procent svagaste läsarna från skolår 9 i hela 
Danmark.56 När undersökningen tittade på valet av utbildning ett halvt respektive ett och ett 
halvt år efter grundskolan, fanns det stora skillnader mellan grupperna. Det var ingen av de 
svaga läsarna som fortsatte direkt till gymnasiet efter skolår 9, medan över hälften av de 
medelgoda läsarna gjorde det. Denna dramatiska bild ändrade sig inte mycket vid en 
uppföljande undersökning ett och ett halvt år efter skolår 9.57 

                                                      
52 Detta är något som Sterner och Lundberg belyser i Nationellt Centrum för matematikutbildnings 

rapport 2002. 

53 Lundberg,  Sterner, Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik. (2002) 

54 Lundberg, Sterner 

55 Carsten Elbro (2006) sid 173-176 

56 Se skolverket, 1995 

57 Haven, Dan (1998) Gode og dårlige læsere efter 9. Klasse. Anden del af en efterundersøgelse. 

Psykologisk pædagogiskrådgivning. 
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Elbro menar att dessa effekter av läsfärdigheterna överträffar i styrka vida de välkända 
effekterna av det sociala arvet, dvs. effekterna av föräldrarnas sociala status. Det är således 
mycket viktigare för val av utbildning hur bra personen i fråga läser, än vilken social status hans 
eller hennes familj har.  I Den ovan nämnda undersökningen visade det sig dessutom att 
föräldrarnas eventuella lässvårigheter och dagliga läsning spelade en större roll för deras barns 
läsutveckling än deras socioekonomiska status gjorde. 58 

Människor springer inte frivilligt rakt in i väggen, därför väljer inte dessa ungdomar eller vuxna 
utbildning där det krävs stora krav på läsning och skrivning. Människor ställer snabbt in sitt liv 
och sina mål efter vad de kan. På detta sätt blir dåliga läsfärdigheter en del av människors öde 
dvs. en del av de livsvillkor som tas för givna. Elbro menar att om det beaktas hur mycket som 
kan göras för att förbättra läsfärdigheterna så borde det inte behöva vara så här. 

Redskap för uppföljning 

Läsinlärningen börjar inte den dagen barnen kliver in genom dörrarna till skolan. Vissa av 
barnen läser redan flytande medans andra bara känner igen en eller annan bokstav.  Läraren 
måste se till att veta var barnen befinner sig i sin utveckling för att veta hur hon skall lägga upp 
undervisningen. Det är också viktigt att veta var eleverna befinner sig för att veta att 
utvecklingen går framåt och inte står still. För att detta arbete skall bli hanterbart och mer 
praktiskt kan det behövas ett redskap. Dessa redskap kan se olika ut beroende på hur läraren 
väljer att arbeta. I det här arbetet har vi valt att ta upp två olika schema som lärare eller 
speciallärare kan använda sig av för kartläggning av elevernas läsutveckling. Dessa är 
”Läsutvecklings schemat” (LUS) samt ”God läsutveckling”. 

Läsutvecklingsschemat - LUS 

Den första boken om LUS-metoden heter, LUS – en bok om läsutveckling, (1983) av Bo 
Sundblad, Kerstin Dominkoviĉ och Birgitta Allard. Detta var det första tryckta redskapet i 
denna form. Läsutvecklingsschemat kom som ett resultat efter projektet ULL, 
Utvecklingspsykologisk granskning av läsning och läsinlärandet. När arbetet med schemat hade 
pågått på skolorna i ca 15 år upptäcktes att schemat hade vissa brister. År 2001 valdes därför att 
ge ut en ny reviderad utgåva. Denna version kallades för Nya – läsutvecklingsschemat. Syftet 
med schemat är att göra elevens läsutveckling synlig för så väl barnet som för läraren. Detta ger 
läraren en möjlighet att se var i utvecklingen barnet befinner sig, samt vilken stimulans barnet 
behöver för att komma vidare i sin utveckling. Allard och Sundblad menar att barnet använder 
sin samlade livserfarenhet i form av kunskap och erfarenhet när denne läser. Utifrån den bygger 
barnet sedan upp en förförståelse som sedan ligger till grund för lässituationerna. De menar 
också att barnet blir en läsare i ett samspel med andra redan läskunniga. När läsningen utförs 
pågår två parallella processer, en kognitivt samt en emotionellt. Detta just för att läsningen 
                                                      
58 Carsten Elbro (2006)sid 173-176 
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bygger på förförståelsen. Förförståelsen utmynnar i en god avkodning då barnet lättare kan 
koppla ihop texten med sin tidigare erfarenhet vilket i sin tur även utmynnar i en god 
läsförståelse.59 

Läsutvecklingsschemat redogör för barnets utveckling i 19 punkter vilket har valts att kalla för 
LUS - punkter. I Nya – Lusboken har de delats upp läsutvecklingen i 3 olika faser: 

Fas 1: Utforskande fasen – böckerna innehåller lite text med sammanhängande bild till. Barnet 
har precis börjat tillägna sig sin nyvunna läsförmåga. 

Fas 2: Expanderande fasen – Nu behärskar barnet böcker med mer text och börjar kunna läsa 
kapitelböcker utan bilder. I den inledande delen av den här fasen läser barnet i stort sätt flytande 
och har i slutet utvecklat en så pass automatiserad läsning att denne kan följa med på textremsan 
på en utländskfilm. 

Fas 3: Litterata fasen – Fasen innebär att barnet nu kan läsa mellan raderna och har en så god 
läsförståelse att denne kan dra hypotetiska slutsatser i samband med sin läsning. 

Grundarna anser att alla barn följer en liknande utveckling, men att ordningen kan variera, dock 
kommer samtliga punkter att beröras. Hållpunkter har också satts upp för hur läsningen bör 
fortskrida. Dessa utgör också en ”signal” för när resurser bör sättas in: 

F- klass eleverna bör uppnå LUS- punkt 3 på vårterminen. 

År 1 bör uppnå LUS- punkt 10 på vårterminen. 

År 2 bör uppnå LUS- punkt 13 på vårterminen 

År 3 bör uppnå LUS- punkt 15 på vårterminen. 

År 4-5 bör uppnå LUS- punkt 17 på vårterminen. 

År 9 bör ha uppnått LUS – punkt 19 på vårterminen. Sedan anses att barnet bör vara en god 
läsare. 60 

God läsutveckling 

2003 utvecklar Katarina Herrlin och Ingvar Lundberg ett nytt redskap för dokumentation och 
uppföljning på elevens läsutveckling. De menar att när barnet har ”knäckt den alfabetiska 
koden”, så kan eleven börja tillgodogöra sig sin läsning. De ser på läsningen i fem dimensioner. 
Dessa dimensioner verkar både var för sig samt påverkar varandra. Material ger läraren 
konkreta tips på övningar som kan tas till om läraren ser att utvecklingen inte går framåt.  
Dimensionerna som de anser att läsningen är beroende av är:  

Fonologisk medvetenhet – Barnet måste bli språkligt medveten för att kunna lära sig läsa. Denne 
måste kunna flytta fokus från textens innehåll till hur orden är uppbyggda. Detta innebär rim 
och ramsor, men även att meningar består av ord och ord av bokstäver. 

                                                      
59 Birgitta Allard, m fl., (2000).kap 1 

60 Ibid 
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Ordavkodning – Barnet behöver också förstå att det är ett ljud kopplat till varje bokstav. Orden 
kan delas upp i fonem och att fonemen kan ljudas till ord. Det är här barnet ”knäcker koden”. En 
god avkodning gör att vissa vanliga ord kan automatiseras.  

Flyt i läsningen – När barnet är säker i sin ordavkodning så får denne också mer flyt i läsningen. 
Arbetsminnet kan avlastas och koncentrera sig på läsförståelse istället 

Läsförståelse – Förståelse innebär att läsaren kan ordens betydelser och de finns lagrade i ett 
inre mentalt lexikon. 

Läsintresse – För att bli en riktigt god läsare krävs träning. För att hitta motivation till träning så 
krävs det ett läsintresse. För att bli en bra läsare krävs ca 5000 timmar med läsning. I skolan 
finns inte den tiden, vilket gör att resterande timmar måste tas från annan tid.61 

Schemat är utformat i rutor, varje dimension har ett antal faser som läraren målar i. I materialet 
ingår ett schema för eleven med lättare språk som beskriver för eleven vad denne skall uppnå 
för att måla i den fasen. Läraren har sedan ett eget schema att fylla i. Lundberg och Herrlin 
menar att samtliga åtminstone näst sista fasen inom varje dimension, bör vara uppnådda senast 
hösten skolår 3. Detta för att sedan kunna vara en så god läsare att det skapar möjlighet att 
kunna ta till sig all vidare kunskap som erbjuds i de högre klasserna i grundskolan.  

                                                      
61 Ingvar Lundberg och Katarina Herrlin (2007) sid. 16 
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Syfte 

Syftet är att belysa hur de pedagogiska intentionerna beträffande läsutveckling realiseras i en 
kommun med hjälp av ett specifikt läsutvecklingsprojekt. 

Frågeställning 

Vilka framstår som viktiga aktörer? 
Hur organiserades projektarbetet på skolorna? 
Vilka resurser har satts in för detta läsutvecklingsprojekt? 
I vilken utsträckning lutar sig projektet mot etablerad forskning, och i så fall vilken? 
Hur följs projektet upp? 
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Teoretiskt perspektiv 

Läroplansteori 

Läroplansteori beskrivs ibland i som forskning inriktad på de skrivna läroplanerna samt, inte 
minst, på villkoren för det pedagogiska arbetet och det pedagogiska tänkandet.62 Idag är 
läroplansteori empiriskt förankrad på ett helt annat sätt än på 1960-talet då den dominerande 
läroplansfilosofin hade sin utgångspunkt i moral- och nyttoinriktade aspekter.  

Linde menar att i denna Traditionella läroplansforskning fördes nästan ingen diskussion kring 
varför vissa samhällskrav var de rådande i skoldebatten eller vilka aktörer som hade makten att 
formulerade innehållet i läroplanerna. Idag i den Nyare läroplansforskningen diskuteras vilka 
faktorer som påverkar undervisningsinnehållet. Genom klassrumsobservationer och 
undervisningsforskning har viktig kunskap om det faktiska innehållet kontra det föreskrivna i 
läroplan och kursplaner vuxit fram.63 Undervisningen varierar i de olika skolämnena vilket 
kräver olika behandling av innehållet. Vissa ämnen är ”paradigmatiska”, som innebär att det 
finns en samsyn bland lärarna, kring vad som är grundläggande begrepp, vilka teorier som är 
accepterade och vilket lektionsinnehåll som är relevant. 

Linde64 beskriver tre arenor för vad som påverkar det faktiska innehållet i skolan. Inledningsvis 
beskrivs formuleringsarenan som är själva konstruerandet av styrdokument. Nästa arena är 
transformeringsarenan som innefattar hur olika aktörer tolkar styrdokumenten. Slutligen 
realiseringsarenan som består av verkställandet av undervisningsinnehållet.65 

Formuleringsarenan 

I läroplanen anges föreskrifterna för skolämnena i form av timplan, mål i undervisningen samt 
vissa direktiv när det gäller ämnesinnehållet. På denna formuleringsarena avspeglas hur 

                                                      
62 Nationalencyklopedin (NE)  

63 Göran Linde (2000) Det ska ni veta! En introduktion i läroplansteori.(Ej vår kursivering)kap 2. 

64 Ibid.kap 1 

65 För en vidare diskussion om dessa arenor se: Bo Lindensjö, och Ulf P. Lundgren. (2000). 

Utbildningsreformer och politisk styrning. 
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verkligheten är beskaffad, det vill säga vilken kunskapssyn som gäller, men även vilka 
värdefrågor som anses viktiga och vilken människosyn och samhällssyn som råder.66 

En läroplan byggs upp utifrån en serie grundläggande principer kring hur omvärlden 
organiseras. Dessa principer gestaltar tillsammans vad man skulle kunna beteckna som en 
kod, vilken framträder i utbildningens mål, innehåll och metodik.67 

 

Linde68 presenterar fem olika principer för val av innehåll i undervisningen som kan kallas 
läroplanskoder. De koder som vägleder undervisningen är: 

 

•  Klassisk läroplanskod syftar till bildning eller daning 
•  Realistisk läroplanskod syftar till att förstå världen i vetenskapligt perspektiv 
•  Moralisk läroplanskod avser att ingjuta en viss moral och lojalitet hos medborgarna 
•  Rationell läroplanskod utgår ifrån nyttotänkandet och samhällsnyttan 
•  Aristokratisk läroplanskod innebär att syftet är att vilja särskilja eleverna från vanligt folk. 
Denna sist nämnda typ av kod förekommer till exempel på vissa engelska internatskolor 

Transformeringsarenan 

Linde menar att ett sätt att se på läroplaner är att se det som skrivs som det önskvärda och att det 
är bara en av många faktorer som påverkar undervisningsinnehållet. De formulerade 
läroplanerna kan alltså inte styra allt, utan är snarare ett uttryck för vad som är en önskad 
utveckling. Läraren har, som individ, stor frihet att tolka läroplanen beroende på vilket ämne 
han undervisar. Vissa ämnen är starkt avgränsade, medan andra ämnen är mer öppna, det senare 
gör det möjligt för den enskilde läraren att tolka utifrån sitt ämne. 

Även ämnestraditioner kan vara styrande. Svenskämnet har studerats ur ett historisktperspektiv 
från den tid då det började undervisas i svenska på skolorna. Då var ändamålet att normera 
svenskan, att skapa föreskrivna regler för vad som är korrekt svenska samt genom att analysera 
språkets grammatik, detta har format tradition runt ämnet. I läroplansformuleringen har det 
funnits radikala förslag att bryta traditionen, då det funnits en vilja att lägga en större vikt vid 
praktisk kommunikation, analys av textinnehåll med mera. Det som forskare har upptäckt är att 
läraren som transformerar läroplanen i vissa fall tolkar så att denna tradition ändå förs vidare på 
realiseringsarenan. 69 

                                                      
66 Göran Linde (2000). 

67 Citat Ulf. P Lundgren  (1979) Att organisera omvärlden: en introduktion till läroplansteori, sid. 17 

68 Göran Linde (2000)sid 80- 86 

69 Ibid. kap 3 
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Ramfaktorteorin och realiseringsarenan 

Ramfaktorteorin är de faktorer som kan ha inverkan på tolkningen av läroplanen samt urval och 
undervisningsinnehåll. Tiden till förfogande är en viktig faktor för tolkningen av läroplanen, 
men även andra yttre begränsningar som antalet elever i klassen tillgång till resurser eller 
utrustningen i form av böcker, laboratorier och bibliotek samt liknande resurser. Dessa ramar 
begränsar lärarens handlingsutrymme. En intressant fråga är hur själva urvalet av stoff går till. 
Det är läraren som transformerar läroplanen till undervisningsinnehåll. Här finns det många 
faktorer som kan påverka urvalet, både medvetna och omedvetna val. Om lärarna väljer innehåll 
som ligger mycket nära det som läroplanen föreskriver, kan det betraktas som att läroplanen är 
styrande. Om läraren däremot väljer mer fritt kring innehållet så ligger det nära till hands att 
tolka det som att den personliga repertoaren hos läraren är styrande för vad undervisningen 
innehåller. Andra faktorer som kan styra innehållet är undervisningsmaterialet genom inflytande 
från läroboksmarknaden samt elevernas agerande kan ha inverkan på hur läraren väljer att 
undervisa.70 Även föräldrainverkan på undervisningen har blivit större genom åren. Genom 
direkt påverkan på den enskilda skolan via olika ”föräldraråd” kan föräldrar vara med och 
påverka innehållet. Möjligheten att välja skola/skolform för sina barn medför att föräldrar får 
makt i skolan. Skolledningar är idag lyhörda för föräldrars synpunkter på tolkning av 
läroplanen. 

Transformeringen är ingen enkel fråga om statens föreskrift, lärarnas tolkning, och elevernas 
mottagande. Alla aktörer verkar på alla arenor och vad som slutligen bestämmer vad som 
uppstår som förmedlat stoff är en närmast unik historia i varje undervisningsförlopp.71 

Två centrala begrepp i ramfaktorteorin är formuleringsarenan och realiseringsarenan. Med det 
menas att övergripande mål ses som instrument för att genomföra bestämda politiska 
handlingslinjer som uttrycker samhällets önskemål. Dessa skapas på formuleringsarenan av 
politiker och myndigheter, men överlämnas därefter till skolan som ska överföra innehållet till 
verksamheten så att samhället får de medborgare som de vill ha. Denna del kallar Lundgren 
realiseringsarenan.72 

                                                      
70 Göran Linde (2006) sid 64 

71 Citat Göran Linde (2006), sid.58 

72  Lindesjö B & Lundgren U.P, (2000) sid. 171. 
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Metodavsnitt 

Vi har gjort en fallstudie om ett läsprojekt i en av Stockholms kranskommuner. Kommunen är 
en av Sveriges mest friskoletäta. Det tyckte vi gjorde kommunen extra intressant då frågan om 
kvalitetsförsäkran och kunskapsredovisning blir mer tydlig i den här kommunen. Eftersom 
konkurrensen är större och för att det krävs mer av skolorna för att locka till sig elever just till 
sin skola. Kommunen startade 2006 ett kommunövergripande läsprojekt för att höja kvalitén på 
skolorna. I samband mer vår utbildning på Lärarhögskolan i Stockholm kom vi i kontakt med 
projektet under vår verksamhetsförlagda utbildning. Ett intresse väcktes för projektet som också 
skapade många frågor om valet av metod och kommunens inblandning i skolans verksamhet. 
Vart efter att arbete fortlöpte så skapades även ett intresse att titta på vad som krävdes av 
skolorna för att organisera den undervisning som kommunen hade begärt skulle genomföras. 

Förutom fallstudien har vi också valt att göra en litteraturstudie som utgör ett slags textanalys av 
texter om olika metoder beträffande läsinlärning. Analysen utgör inte en renodlad 
argumentations analys, men ger ändå en överblick av olika uppfattningar och ställningstagande 
beträffande läsinlärning.73 Eftersom läs- och skrivinlärning är ett stort ämne med mycket 
tidigare forskning valde vi att börja med litteraturstudien, för att ha förkunskaper att knyta an till 
under intervjuerna och relatera till den forskning som ligger till grund för TIL-programmet.74 
Resultatet av intervjuerna med projektets utvärderare samt TIL-programmets grundare Monica 
Dahlin, har skett genom en intervjuform med möjlighet till öppna svarsalternativ.75 Det 
utvärderarna har fokuserat på i sina svar har vi velat fördjupa oss i och analysera för att belysa 
frågan om projektets påverkan på läs- och skrivinlärningen i kommunen. Intervjuerna har alltså 
endast fungerat som en vägvisare och informationskälla. Utifrån våra tolkningar av svaren har vi 
gjort en avgränsning i den omfångsrika litteraturen om resurser till läs- och skrivinlärning. 
Vårt mål var att arbeta med litteraturen på ett kvalitativt mer än ett kvantitativt sätt. Därför 
delade vi upp litteraturen och efter varje text utformade vi en mind-map som en sammanfattning 
och tankekarta av vår läsning. Vi ville få en överblick av vad forskningsresultat gav för 
gemensamma nämnare utifrån vårt valda ämne om läsinlärning. Vi växlade litteratur och läste in 
oss på de delar där vi ansåg att flera forskare talade om liknande och viktiga komponenter för en 
god och effektiv hjälp med läsinlärningen. Vilket vi ansåg kunde hjälpa oss att förstå 
kommunens val och utformning av projektet. 

Våra intervjuer har fungerat som informativa källor snarare än att föra någon statistik om valt 
ämne. Intervjuerna var utformade med relativt öppna frågor, detta på grund av att det var viktigt 
att den informerande källan inte skulle styras i sina svar. Våra följdfrågor syftade till att lyfta 
                                                      
73 Göran Bergström, Kristina Boreus (2005) Textens mening och makt. Sid. 89-147 

74 Steinar Kvale (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun. Se exempelvis: förkunskaper vid 

intervjuer där den intervjuade verkar som informanter sid 97 

75 För en vidare diskussion om kvalitativ databearbetning se Anika Lantz (1993) Intervjumetodik. 

Sid 65-78 
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och konkretisera den givna informationen. Vår intention var att genom frågor få en så god insikt 
i kommunens val av metod, hur metoden är uppbyggd och hur projektet genomfördes samt hur 
projektet påverkade läs- och skrivinlärningen i skolan. Valet av intervjupersoner styrdes av de 
individer som stod som ansvariga bakom både beslut och den övergripande informationen av 
projektet. Tyvärr misslyckades vi med att få tag i de involverade beslutfattarna då tiden blev för 
knapp. Vi intervjuade de utvärderingsansvariga för projektet som senare även blev en del av 
utformarna, vilket framkom under intervjuerna. Eftersom att utvärderingen ännu inte var 
officiell när intervjun ägde rum var den inte något som vi fick ta del. Istället fick vi endast ett 
återberättande av vad som framkommit i den. I vårt arbetes slutskede presenterades 
utvärderingen för politikerna och i och med det blev den också officiellt för allmänheten. Vi 
valde att inte göra något eget enkätformulär gällande arbetet med Läsa för livet projektet då 
detta redan var gjort av de utvärderingsansvariga. Vi fick däremot i våra intervjuer ta del av 
delar av utvärderingen, dock inte hela förens den blev officiell för a1lmänheten. Vi ansåg att vi 
fick det som vi hade användning för i vårt vidare arbete. För att få en rättvis bild av vad TIL-
programmet innebar och hur arbetsgången hade sett ut intervjuade vi även grundaren och 
utformaren Monica Dahlin. Totalt har vi genomfört intervjuer med sammanlagt tre olika 
personer vid två olika tillfällen. 

Vi har följt de forskningsetiska krav som forskningsrådet rekommenderar gällande fallstudier. 
Dessa krav kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiellitetskravet och 
nyttjandekravet. Rådet har även utformat regler som skall följas i samband med kraven. Dock 
anser vi att vi inte har berörts av alla då vi inte har gjort en undersökning under en längre tid 
eller där dessa krav har berörts. Så som till exempel gällande rätten att avbryta sin medverkan. 
Vi har inte berört några områden där vi har behövt göra personerna anonyma på grund av 
personens etnicitet. Den person som vi nämnt vid namn har samtyckt till personifieringen. 

De uppgifter som vi har fått ta del av i våra intervjuer har varit konfidentiella fram till vårt 
slutskede. Vilket har gjort att vi fortlöpande under arbetets gång har haft konakt via mail med 
våra intervjupersoner för att försäkra oss om att intervjusvaren har tolkats korrekt i vår analys. 
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Resultat 

TIL Tidig Intensiv Lästräning som arbetssätt 

Under en informativ intervju med Monica Dahlin fick vi möjligheten att få ställa frågor och få 
förtydliganden gällande både bakgrunden och arbetssättet med TIL-programmet. Det har gett 
oss en insikt dels i hur de arbetar med programmet, och dels på vilka pedagogiska grunder den 
bygger på. TIL-programmet är ett lästräningsprogram som är användbart för de elever som inte 
klarar den initiala läsundervisningen i klassrummet. I stället för att gå hos en speciallärare en 
gång i veckan sker träningen intensivt, och redan i år ett, genom en- till- en undervisning. TIL är 
inspirerat av Nya zeeländska programmet Reading Recovery76. TIL-programmets arbetsmoment 
har sitt ursprung i välkänd forskning. I vilken form arbetet med läsningen av texterna genomförs 
är, enligt grundaren Monica Dahlin, beroende på vilka svårigheter individen har. Det kan 
antingen vara att föredra att arbeta med orden som ordbilder eller genom att ljuda orden. Ingvar 
Lundberg är således också en inspirationskälla till TIL-programmet. Det blir synligt bland annat 
i ljudningen och stavelseövningarna som är ett av momenten som ingår i arbetet. Inspiration är 
också hämtad från Ulrica Leimans lärundervisningsmetod LTG.77 Det ser vi i de arbetsmoment 
där eleverna själva konstruerar en mening som de arbetar med på olika sätt. Reading Recovery, 
LTG och ljudmetoden är alla metoder som det har gjorts mycket forskning om. Tidig intensiv 
läsinlärning är en praktisk presentation med olika delar av dessa. 

                                                      
76 Reading recovery utarbetades i slutet av 1970-talet av Marie Clay på Nya Zeeland. Programmet har 

sedan dess spridigt sig till flera av världens läder där ibland till Sverige. Läsinlärningen bygger på 

helordsmetodik, ordbilder. Reading recovery används som en återinlärningsmetod för att fånga upp de 

elever som efter ett års skolgång ännu inte har knäckt koden. Undervisningen sker i en-till-en 

undervisning 30 min om dagen i upp till 20 veckor. Metoden bygger på det som eleven redan kan, detta 

gör att uppgifterna blir lätta och går lätt vilket resulterar i att eleven får möjlighet att bygga upp sin 

självkänsla. En-till-en undervisning gör att det blir lätt för läraren att tillrätta lägga undervisningen efter 

elevens behov. Reading recovery går ut på att eleven själv skall kunna följa sin utveckling och ta ansvar 

för sin inlärning. Genom att fylla i arbetsscheman på sin undervisning kan lärarna hela tiden 

dokumentera elevens arbete. Dokumentationen består av noggrann protokollföring av elevens 

högläsning, men även felläsning, självrättelse och läs- och skrivstrategier dokumenteras. Tillsammans 

med eleven skapar läraren ordlistor med vanlig förekommande ord i varierande svårighetsgrad, dessa 

för att skapa en automatiserad läsning. Målet är att eleven skall lära sig att förstå det skrivna budskapet 

samt att nå upp till den egna klassens medelnivå. Jørgen Frost (2002) sid 152-165 

77 Läsning på talets grund. Se exempelvis  Frost Jørgen (2002) sid 20-28 samt Ejeman Göran och 

Molloy Gunilla, (1997) sid 65-69 samt sid 74-78 
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För att kunna bedöma vilka av eleverna i första skolåret som är i behov av särskilda 
stödinsatser, behövs att läraren först kartlägger elevernas färdighetsnivåer. Den intensiva 
lästräningen gör att de elever som ”bara” behöver träna får den möjligheten under en intensiv 
period. TIL-programmet gör att läraren på ett effektivt sätt kan sålla ut de elever som har andra 
svårigheter så som dyslexi, språkstörningar eller svårigheter på grund av annat modersmål. När 
TIL-programmet inte gör någon effekt kan andra tester genomföras för att kartlägga ovan 
nämnda svårigheter. Detta gör att skolan också kan organisera resurserna på ett mer effektivt 
sätt och snabbare se till att de får insatser lämpliga för deras svårigheter. 
TIL-programmet använder testmaterialet IL-basis78 handbok. Materialet består av fjorton 
delprov bland annat Sammansatta ord, Ordkunskap och ordförståelse, Rimord, 79och samtliga 
barn i klassen genomför alla delproven. Åtta delprov jämt fördelade under höstterminen i år ett, 
de övriga sex delproven under vårterminen under första skolåret. Resultaten av höstens delprov 
visar vilka elever som bör erbjudas TIL-programmet. De sex delprov som görs under 
vårterminen ger möjlighet att fånga upp ytterligare barn, som kommer att behöva TIL-
programmet.80 När urvalet är gjort kontaktas föräldrarna/vårdnadshavarna för ett möte där 
skolan erbjuder deras barn TIL-programmet. På detta möte deltar eleven, lärare och föräldrarna. 
Det är en förutsättning att båda föräldrarna kan komma till mötet eftersom programmet går ut på 
ett nära samarbete med hemmet. Samtliga berörda parter kontrakteras på det här mötet och 
förbinder sig därmed att engagera sig i arbetet med TIL-programmet under de 12 veckor som 
programmet pågår. Föräldrarna får skriva på ett kontrakt som binder dem till att göra läxorna 
tillsammans med eleven. TIL läraren kontrakteras till att genomföra undervisningen, ge läxor 
och skriva i kontaktboken. Eleven får skriva på kontrakt att denne är beredd att lägga ner den tid 
som programmet kommer att ta. 

Det praktiska arbetet 

TILläraren träffar eleven i en- till- en undervisning under 20-30 min fem dagar i veckan under 
10 till 12 veckor. Arbetspassen är i grunden samma varje gång för att skapa en trygghet hos 
eleven. De beskrivs i lärarhandledningen som följande: 

• Läraren och eleven börjar med att titta på läxan: läsa boken, lägga meningspusslet och läsa i 
kontaktboken / ”bra-boken”81.  

• Läraren läser en text82 med fingret under texten och eleven följer med, de talar sedan om 
text och bild. Arbetet går vidare med bokstäver och ord. Längre fram klappas stavelser och 
de pratar tillsammans om vokaler och konsonanter. 

                                                      
78 Frost, Jørgen & Nielsen, Jørgen Christian (1998). IL-basis : handbok.  

79 Även tester med stigande svårighetsgrad så som första ljud och reduktion, fonemsyntes och 

fonemanalys 

80  Monica Dahlin (2006) TIL - tidig intensiv lästräning. Sid 7 

81 ”Braboken” är en liten anteckningsbok som fungerar som en kontakt bok mellan skolan och 

hemmet. I boken skrivs endast bra saker samt framsteg som berör arbetet med TIL:en. Detta gör 

att eleven ser den positiva kommunikationen mellan parterna och kan genom det växa i sin roll 

som läsare. 
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• Eleven får skapa en egen mening och skriver den i en bok utan linjer. Läraren skriver 
meningen på sidan bredvid (linjerad sida) rättstavad och med stor bokstav i början och 
punkt. Alla meningar slutar med ”sa …barnets namn”. Detta moment för att eleven ska lära 
sig att egennamn skrivs med storbokstav. 

• Läraren och barnet klipper tillsammans sönder meningen på en pappersremsa och arbetar 
med orden. Här blir det naturligt att arbeta med när det ska användas stor eller liten bokstav 
samt om olika tecken som punkt, utrops- och frågetecken. 

• Orden i meningen räknas och så även bokstäverna. De räknar också vilket ord som är längst 
respektive kortast. Längre fram strävar vi efter att göra meningar med många ord. Dessa 
läggs sedan i ett kuvert och skickas hem som läxa. 

• Hemma ska föräldern läsa boken med fingret under raden och barnet följer med i texten. 
Barnet läser sedan texten själv så många gånger att det blir flyt i läsningen.83 Eleven lägger 
ihop de sönderklippta orden till meningen igen och föräldern skriver i kontaktboken vad 
som har gått bra. Detta moment för att fokusera på de framsteg som eleven gör och att skapa 
en självkänsla och tro på sig själv. 

• När eleven kommer tillbaka till skolan läser läraren upp för eleven vad föräldern har skrivit 
i kontaktboken och en ny text väljs ut.  

• En ny bok introduceras till nästa dag. Barnet får själv välja bok bland de böckerna på 
hans/hennes svårighetsnivå. Läraren och barnet pratar om bilderna och läraren förklarar 
svåra ord. 

• En ny mening skrivs och läraren skriver i ”bra–boken” till föräldrarna och läser upp vad hon 
har skrivit. 84 

• För varje bok eleven läser får de ett klistermärke på sin mapp och kan då se hur bokantalet 
växer.85Nivån på böckerna ökar efter hand som elevens förmåga ökar. Under arbetets gång 
fyller eleven också i förmågor, som löv på ett träd,86 som de behärskar. Dessa förmågor är 

                                                                                                                                                            
82 Nivåanpassad text med start där eleven befinner sig. Förslag på texter finns i 

lärarhandledningen. Dahlin, M. (2006). TIL - tidig intensiv lästräning. Sid 21-22. 

83 Upprepad läsning, eller repeterad läsning som de också kallas, är ett sätt att skapa trygghet i en 

nybörjares läsning. Genom att läsa samma text flera gånger ökar lästempot och resulterar också i 

färre läsfel för var gång eleven upprepar texten. För varje gång eleven läser texten ökar läsflytet 

och felen minskar detta genom att ordavkodningen blir automatiserad. När flytet i läsningen ökar 

så minskar också skillnaden mellan tal och skriftspråk vilket påverkar läsförståelsen positivt. 

Läsningen går till så att en text läses upp högt, i de flesta fallen först av läraren första gången. 

Detta för att skapa en förförståelse hos eleven om vad texten handlar om. För att eleven själv skall 

kunna följa med i sina framgångar är ett schema en bra hjälp för att konkretisera dem. Schemat är 

sedan en bra dokumentation och är ett bevis för framsteg som i sin tur kan påverka elevens 

själkänsla positivt. Genom upprepad läsning kan eleven också lära sig hur han/hon kan förutsäga 

handlingen med hjälp av boken titel och bokens bilder. Det kan också hjälpa dem att utveckla ett 

större och mer aktivt ordförråd vilket kan bidra till bättre läsförståelse och ett större läsintresse. 

Arbetsminnet blir avlastat genom att eleven kan ta hjälp av titel och bilder när denne läser.  

84 Från lärarhandledningen Monica Dahlin (2006) sid 24. 

85 Positiv betingning belönar och driver eleven framåt. 

86 Se bilaga 1 
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de steg som Lässchemat i God läsutveckling tar upp att eleven bör kunna under första 
skolåret.87Efter halva tiden görs en utvärdering av hur arbetet har gått. 

TIL Tidig Intensiv Lästräning som ett projekt  

Projektets start 

Under intervjuerna med de utvärderande speciallärarna har vi fått information om hur projektet 
var utformat och hur de genomfördes. Alla skolor i kommunen gör ett läsförståelsetest i år tre 
som heter Kalmartesterna.88 Senaste testerna visade att läsförståelsen hade sjunkit i jämförelse 
med kranskommunerna. Detta fick politikerna att reagera. Regeringen införde vid samma tidigt 
ett krav på en kvalitetsgaranti för skolorna. Kommunen beslutade då att starta ett projekt som de 
valde att kalla ”Läsa för livet” och var en satsning på läs och skrivinlärningen på skolorna. För 
att få mer information angående skolans arbete och eventuella åtgärder bjöd kommun in 
sakkunniga från skolan i from av speciallärare. Bland dessa fanns Monica Dahlin, grundaren 
och utformaren av TIL-programmet för att tala om vikten av att sätta in tidiga insatser. TIL-
programmet var utformat med en metod som gick att praktisera direkt ute på skolorna. Den 
innefattade kontrakt där skolorna band upp sig på att tillsätta de undervisningstimmar som 
skulle behövas för att arbeta med programmet. Monica Dalhin tillhandahöll 
handledningstimmar för de lärare som skolorna valde ut för att arbeta med TIL-programmet. 

Studiedagen resulterade i att kommunfullmäktige våren 2006 beslutade att använda sig av TIL-
programmet som en del av projektet ”Läsa för livet”. Beslutet innefattade att kommunen valde 
att sätta till pengar för materialkostnader i form av studiehandledning och för 
handledningstimmarna som Monica sedan kom att vara ansvarig för. Samtliga skolor i 
kommunen blev erbjudna att delta i projektet. Monica Dahlin blev projektledare för kommunens 
satsning med TIL-programmet. 

Hösten 2006 startade projektet i kommunen. Samtliga 26 skolor blev erbjudna att delta, 21st 
valde att tacka ja. De skolor som tackade nej ansåg att de redan hade ett bra och utvecklat 
åtgärdsprogram, för hur de ska upptäcka och arbeta med de tidiga insatserna, gällande barn i 
riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. De 5 skolor som tackade nej var samtliga kommunala 
skolor, de utnämndes till kontrollskolor. Endast två av skolorna lämnade in testuppgifter och 
blev kontrollskolor i utvärderingen. 

 

 

 

 

                                                      
87 

Ingvar Lundberg & Kattarina Herrlin (2003). God läsutveckling : kartläggning och övningar sid 18 

88 Utformade av Karin Taube professor i pedagogik vid Mittuniversitet i Härnösand. 
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Fig 1. Projektets utveckling. 

Projektet genomfördes i samtliga klasser i år ett och 
två. Detta då eleverna i år två inte tidigare blivit 
erbjudna TIL-programmet och utvärderarna 
misstänkte att det även där fanns elever som skulle 
behöva den intensiva träningen. 20 % av de eleverna 
med sämst resultat i varje klass erbjöds TIL-
programmet, oavsett om de gick i en bra eller en 
dålig klass. TIL–programmet poängterar vikten av 
att hänga med i den övriga klassens tempo som 
annars kan påverka självkänslan negativt. En del 
skolor hittade många elever, i både år ett och två, 
som hade missats i tidigare screeningtester. På vissa 
av dessa skolor ansåg skolledningen att det saknades 
resurser för att kunna fullfölja arbetet, vilket 
resulterade i att några skolor nyanställde personal för 
att arbeta just med TIL-programmet. Tanken från 
kommunens och Monica Dahlins sida var att den 
intensiva lästräningen skulle genomföras av 
specialpedagoger och speciallärare. Trots detta var 
det på en del skolor klasslärare som fick ta ansvaret, 
det skapade ett visst dubbelarbete och även en 
tidsbrist som måste lösas. I TIL-programmet 
förespråkar Monica Dahlin att lässtunderna med 
eleverna ska vara intensiva och trevliga, vilket 
upplevdes som svårt när läraren samtidigt måste ha 
ansvaret för en klass i rummet bredvid. 
Förutsättningarna för lärarna såg olika ut på olika 
skolor. Vissa erbjöds att delta i studiecirklar andra 
erbjöds föreläsningar, men det fanns även de skolor 

som inte erbjöd någon utbildning alls mer än den handledning som Monica var ansvarig för. 

• 2002 börjar Monika Dalhin 
arbeta med TIL i en grann 
kommun där hon då är verksam 
som specialpedagog 

• 2003 blir Monika Dalhin 
inbjuden att i riksdagen tala o 
Tidig Intensiv Lästräning. 

• Monika Dalhin och flera 
specialpedagoger inbjuds till 
kommunfullmäktige att prata 
om insatser för tidig läs- och 
skrivinlärning. 

• Våren 2005 TIL–programmet 
testas i ett pilotprojekt på två av 
kommunens skolor. 

• Våren 2006 beslutar 
kommunfullmäktige att starta 
projektet ”Läsa för livet” där 
TIL, Tidig Intensiv Lästräning 
ska ingå. 

• Hösten 2006 startar projektet i 
skolorna. 

• Våren 2008 utvärderas 
projektet. Beslut om eventuell 
fortsättning och utformning 
förväntas under Hösten 2008. 

Utvärderingsuppdraget 

Med på det möte som kommunen kallade till var också två speciallärare som senare kom att bli 
ansvariga för utvärderingen av hela läsprojektet ”Läsa för livet”. De var inbjudna för att prata 
om tidiga insatser men också vikten av en god språkligmedvetenhet. När de två 
specialpedagogerna fick i uppdrag att utvärdera och sammanställa projektets resultat fanns det 
ingen plan för hur detta skulle gå till. På det pilotprojekt som tidigare hade gjorts fanns ingen 
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officiell utvärdering.89 Utvärderingen begärdes av kommunen för att få veta om programmet 
gett resultat hos eleverna samt vilken inställning lärare och föräldrar hade till TIL-programmet. 
För att kunna realisera TIL-programmet i kommunen och för att kunna utvärdera detta ansåg de 
utvärderande speciallärarna, att vissa ändringar måste genomföras i form av tester och 
utvärderingsmaterial som gjorde det möjligt att testa alla delarna av läsningen. Förändringar 
gjordes i samspråk med Monica Dahlin om vilka tester som var lämpliga för programmets syfte, 
men också utifrån vilka tester som forskningen legitimerar. De nya testerna var normativa för att 
skapa en möjlighet att se elevernas utveckling, samt jämföra resultaten före och efter den 
intensiva träningen. Som utvärderingsredskap valde de att använda sig av Herrlin och 
Lundbergs ”God läsutvecklingsschemat” samt ett IL-basis90 test. Detta material valdes då det 
även mäter elevens språkliga medvetenhet, vilket skapade en möjlighet att se om det var de 
eleverna som hade sådana svagheter som behövde TIL-programmet eller om detta inte 
påverkade.  

Utvärderarnas bild av projektet 

Utvärderarna anser att det finns en del faktorer som kan ha påverkat resultatet av utvärderingen. 
Utvärderingsredskapet91 var något som var nytt på många skolor då kommunen tidigare har 
förespråkat LUS i sin lokala kursplan. En del av kommunens skolor valde att arrangera 
utbildning för sina lärare i hur de skulle arbetar med utvecklingsschemat i God läsutveckling 
medan andra lärare inte fick den möjligheten.  

I intervjuerna får vi veta att utvärderingen består av 46 svar från de medverkande skolorna. 
Vissa lärare har haft flera klasser och då fyllt i flera olika utvärderingar. Utvärderingen var 
uppdelad i tre delar. Den första bestod av elevernas resultat i arbetet med TIL-programmet. 
Både eleverna och skolorna har varit anonyma i utvärderingsrapporten. Del två av utvärderingen 
bestod av enkätsvar från lärarna där de svarade på frågor gällande arbetets utformande92. Den 
tredje delen var enkätsvar från föräldrarna vilket var initierad av grundaren Monica Dahlin och 
ligger utanför den utvärdering som gjordes till kommunen. Resultatet visade föräldrarnas 
upplevelse av arbetet. Trots detta har de utvärderingsansvariga tagit in en del av svaren i sin 
utvärdering. På vissa skolor har en lärare haft flera elever och sammanställningen visar att 
många skolor redan arbetat på ett liknande sätt under en längre tid tillbaka, med intensiva 
läsperioder och språklig medvetenhet. 

                                                      
89 Dokumentation och uppföljning av resultat är ett av de områden som kommunen har fått 

anmärkning på i Skolverkets inspektion som genomfördes i kommunen mellan den 11 december 

2007 och den 15 februari 2008 

90 IL-basis är ett läs- och skriv- diagnostiskt material för klasserna 1-3. Materialet är utvecklat i 

Danmark av Jørgen Frost och Jørgen Christian Nielsen men har omarbetats och utprövats för att 

passa svenska förhållanden. Huvudsyftet med materialet är att vara ett redskap för läraren att 

fokusera på tidiga insatser och upptäcka vilka elever som är i behov av stöd för att få en möjlighet 

till en gynnsam start i sin läs- och skrivutveckling. 

91Ingvar Lunderg och Katarina Herrlins God läsutvecklings schemat 

92 Se bilaga 2 Enkätfrågor till lärarna. 
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De utvärderingsansvariga anser att skolorna bör hjälpa eleverna så tidigt som möjligt att 
utveckla den språkliga medvetenheten, men även med att få ett gott ordförråd. I intervjun tar de 
upp forskningen som visar på vikten av att arbeta med språket redan när barnen är omkring tre 
år. De menar att det är i förskolan som resurserna skall sätta in och inte så sent som i skolan. 
Där bör eleverna redan utveckla ett bra språk så att de får en större möjlighet att kunna arbeta 
vidare med läsningen. Detta hänger också ihop med hur snabbt eleven i nästa steg lär sig 
avkoda.  

De menar också att i och med att forskning över hela världen har kommit fram till liknande 
resultat gällande läsinlärning. Studier gjorda både i USA, England, Nya Zeeland och Sverige 
visar på hur viktigt det är att barnen har en god språklig medvetenhet när de kommer till skolan. 
Eftersom att samma forskning pågår på flera olika ställen samtidigt skapas också metoder och 
idéer hur arbetet skall utföras ”på rätt sätt”, på flera olika ställen samtidigt. Många av dessa är 
liknande arbetssätt som TIL–programmet, något som inte minst belyses i lärarutbildningar. De 
utvärderingsansvariga speciallärarna tar även upp konsekvenserna av Matteuseffekten93 och hur 
den påverkar självkänslan. De menar att den föreställningen som forskningen tidigare hade 
angående att vänta in läsmognad och den attityden som tidigare rådde med att ”det löser sig 
nog”, visar forskningen i dag är helt förkastlig. En av våra frågor under intervjuerna var hur de 
såg på TIL- progrmmet? 

Det var ju inget nytt för oss vi har skrivit rutiner för intensiva läsinsatser redan innan, det var 
ju på flera ställen har man arbetat så här innan. Det är ju så med idéer på nått konstigt sätt de 
poppar ju upp samma idéer på olika ställen vid samma tid. Men Monika råkade ha ett färdigt 
paket.94  

Följd fråga: Varför är det så att man jobbar liknande TIL-progrmmet med tidiga intensiva 
läsinsatser på flera ställen? 

Det har ju figurerat på många ställen i konsensusrapporten, lärarutbildningen och i 
forskning. Matteuseffekten blir ju så väldigt tydlig dem som är med är med, och alla forskare 
visar ju på hur viktigt det är att eleven är med från start och den här självförtroendebiten att 
du verkligen får den och känner att jag kan, så man inte bara sitter där och ser att alla andra 
kan och inte jag. Det är helt rätt att fånga upp dem som bara blockerat sig eller inte har fått 
tillräckligt stimulans och som egentligen inte har några läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi, 
och på det sättet kan man eliminera det genom att sätta in den här stöten i början så de får 
känna att det här grejar jag. Dem behöver man då inte lägga så mycket fokus på under längre 
tid senare. Så finns de den här procenten 2-3% som kommer att behöva specialundervisning 
hela vägen som har större svårigheter och då kan man fokusera på dem.95 

 

 

                                                      
93 Matteuseffekten, Stanovich (1986)  

94 Intervju med de utvärderingsansvariga specialpedagogerna. ( Från bandupptagning) 

95 Ibid. 
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Utvärderarnas bild av resultatet 

Utvärderarna poängterar att TIL-programmet till största delen tränar ordavkodningen och 
behöver kompletteras med andra delar så som ordförståelse och ordförråd. De menar dock att en 
automatiserad ordavkodning är en bra grund för att kunna bli en bra läsare. Vidare måste 
skolorna utforma undervisningen så att den utvecklar läsningens kompletterande delar så som 
läsförståelse och läsintresse.  

Utvärderingen visar på en attitydförändring hos både lärarna och skolledningarna efter detta 
projekt. Vissa lärare har ställt fråga om kommunen skall gå över från LUS, som kommunen i 
skrivandet stund hänvisar till i sin lokala kursplan, till God läsutveckling. Detta är inte något 
som det finns några beslut på än, då utvärderingen ännu inte är officiell. De 
utvärderingsansvariga anser att politikerna skall omarbeta sin lokala kursplan eftersom att det 
skulle förtydliga kommunens riktlinjer gällande vilket utvärderingsredskap som skolorna skall 
använda. I överlämningen av utvärderingsrapporten till politikerna lägger de också fram den 
rekommendationen. 

Resultat för kommunen 

Utvärderarnas bild är att det har varit bra att projektet har varit kommunövergripande. På det 
sättet var det lättare att föra en dialog om pedagogiska arbetssätt mellan skolorna. De 
pedagogiska samtalen fördes till största delen på handledningsträffarna, där lärarna fick 
möjlighet att träffas och diskutera arbetets fortlöpande. Samarbetet mellan skolorna är också 
något som många lärare ansåg att de skulle ha behövt mer av. Utvärderarna tolkar det som att 
det finns ett behov av att fortsätta träffas och få mer möjligheter att utbyta erfarenheter mellan 
skolorna. Handledningen har generellt fått bra kritik av lärarna i enkätundersökningen. Många 
lärare ansåg att det var lättare att få resurser till det här programmet i och med att skolledningen 
var kontrakterade. De upplever att skolledningen har fått en större förståelse för arbetet med 
läsutvecklingen i och med projektet.  

Resultat för lärarna 

Enligt lärarenkäten så kommer arbetet med ”Läsa för livet” att fortsätt spontant på många 
skolor, 83 % av skolorna96 kommer enligt enkätsvaren att fortsätta arbeta enligt TIL-
programmet. De skolor som är osäkra eller svarat nej uppger att de kommer att ha intensiva 
lästräningsperioder på våren under första skolåret men inte helt enligt TIL-programmet. Den 
viktigaste delen som projektet har skapat är fokusen på det kompetenta barnet. I första hand för 
att tidigt kunna sätta in insatser, samt att följa upp dem som har svårigheter. Det som har 
framkommit i utvärderingen är att så många som 60 % av de 21 skolor som deltog ansåg att de 
hade praktiska och organisatoriska svårigheter.97 Projektet har visat att skillnader kan uppstå om 

                                                      
96 Beräknat på de 21 skolor som deltog i projektet med TIL. 

97 6 av de deltagande skolorna saknade tidigare specialpedagoger. Vissa av dessa skolor anställde nya i 

samband med att de anslöt sig till projektet, men inte alla. 
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det tillsätts resurser eller inte. Detta syntes tydligt i utvärderingen då det fanns två skolor med 
lika stort antal elever som hade ett behov av TIL–programmet. Den ena skolan valde att 
nyanställa och utbilda sina lärare i hur de skulle använda sig av God läsutveckling. Skillnaderna 
var tydliga, på den skolan med tillsatta resurser ser utvärderarna en tydlig kunskapsutveckling 
hos eleverna, Skolans resultat har blivit bättre. På den andra skolan där ledningen inte har tillsatt 
resurser ser de endast en marginell förändring. Skolor som inte har satt in resurser drar ner hela 
kommunens snitt. Fortsätter skolorna arbeta på det här sättet och fortsätter satsa resurserna i det 
tidiga skedet så resulterar det i ett behov av minskade insatser längre fram. Vilket gör att 
skolorna kan spara in de pengarna på lång sikt. Projektet har också öppnat ögonen för tidiga 
insatser i alla led Under hela projektet har kommunen haft barnet i fokus från alla håll. Både 
politiker, skolledning, lärare och föräldrar har följt barnets läsutveckling. Som nämnts ovan har 
politikerna inte haft någon direkt inverkan under projektets gång. De har efter projektets slut 
begärt en sammanfattande utvärdering som skall presenteras i samband med ett möte i 
kommunfullmäktige. För att sammanfatta hela projektet menar de utvärderingsansvariga att det 
har varit bra att arbetet utförts med gemensamma krafter. Genom att projektet har varit 
kommunövergripande och att en dialog om tidig läsinlärning har intitierst på ett utvecklande 
sätt. 

Föräldrarnas roll 

Föräldrarnas inverkan har varit både positiv och negativ beroende på hur mycket hjälp eleven 
har fått från föräldrarna. Trots att föräldrarna har varit kontrakterade, så har det uppstått 
situationer där föräldrarna inte fullföljt sin del i programmet. Problemet har varit i de fallen 
föräldrarna inte har varit svensktalande där har fritidspersonal fått ta föräldrarnas ansvarsbitar. I 
intervjuerna framkommer att det inte varit någon skillnad mellan barn som har svenska som 
modersmål eller annat modersmål, beträffande de elever som varit i behov av TIL–programmet, 
vilket vissa skolor först antagit. Från föräldrarnas sida har gensvaret varit väldigt positivt visar 
deras utvärdering. 

Sammanfattande resultat av intervjuerna  

Resultatet av våra intervjuer kan kort sammanfattas som följande.  När kommunen ser 
försämrade resultat och de samtidigt får krav på sig att garantera kvalité i skolorna. Blir de 
styrande också skyldiga att skaffa sig kunskap och sätt in snabba åtgärder med snabba och 
mätbara resultat. Vilket resulterar i att skolans uppdrag blir centralstyrt från kommunen, i det 
här fallet ända ner till klassrumsnivå. TIL–programmet blev en snabb, effektiv och mätbar 
modell att arbeta utifrån. Där nivån på resultat tydligt kan dokumenteras och vara en del i den 
politiska insatsen för att höja kvalitén på skolorna. Utvärderingen har visat att många skolor 
redan har arbetat på liknande sätt. De positiva delar som det som arbetat med TIL-programmet 
lyfter fram är att metoden upplevs som enkel och att lästräningen varje dag ger snabbt resultat, 
samt att den uppkomna läsnivån står sig efter avslutad period. Lärarna har även lyft fram att 
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TIL-programmmet ger eleverna ökat självförtroende och läsintresse. Även elever som det går 
trögt för får igång driv och blir tidiga bokläsare. Lärarna märker också att eleverna upplever stor 
glädje när de inser att de är läsare. 
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Analys 

Det vi ser är att det finns en triangelrelation mellan kommunen, pedagogerna och forskarna 
inom området läs- och skrivinlärning 98. Kommunen är alltid en aktör av transformeringsarenan 
genom att det de som utformar de lokala styrdokumenten.99 I det här projektet har kommunen 
dock tagit en större plats då de genom det här projektet gått längre i ambitionen att förverkliga 
läroplanens intentioner. Det har blivit tydligt i resultaten att arbetssätt liknande TIL-prgrammet 
redan har använts av kommunens lärare och speciallärare100. Det visar också att lärarna i sitt 
utformande av sin undervisning redan står i relation till vad forskning visar på är ett ”bra 
arbetssätt”. Eftersom lärarna använder sig av bland annat en-till-en undervisning och arbetar 
med språklig medvetenhet. När läraren ska planera sin undervisning efter styrdokumenten så 
står lärarna även i relation till kommunen som skapar förutsättningar och begränsningar. Den 
relation mellan vad forskningen uttrycker och vad transformeringen på kommunnivå beslutar 
blir tydlig i ”Läsa för livet” projektet. Projekt har erbjudits till samtliga skolor i kommunen 
vilket har varit helt frivilligt. De skolor som har tackat nej har ansett sig ha ett bra arbetssätt 
gällande stöd i den tidiga läsinlärningen. Detta på grund av att skolorna redan arbetar på ett 
liknande sätt eller har starka ämnestraditioner inom svenskundervisningen. Under projektets 
gång har politikernas roll inte varit nämnvärt stor. 

Politikens inverkan 

Politikernas roll har i beslutet av att erbjuda projektet varit att försöka komma till rätta med det 
dåliga resultat som Kalmartesterna visade. För att skapa en insyn i speciallärarnas arbete inbjöds 
de som sakkunniga att informera politikerna om arbetet med insatser för tidig läsinlärning. Vid 
denna information presenterades TIL-programmet som ett färdigt arbetsmaterial. Att 
skolledningen kontrakterades i inledningsskedet, har varit en garanti för politikerna att arbetet 
skulle genomföras och att resultat skulle kunna redovisas. Vi tolkar det som att kommunen på 
det sättet försöker att ta ansvar för skolans och kommunens resultat. TIL-programmet är baserat 
på metoder med goda forskningsresultat, vilket är en av de ramfaktorer som gjorde att denna 
metod valdes. Det faktum att TIL-programmet är baserat på välkända metoder gör att 
programmet har fått tyngd ute på skolorna vilket är en orsak till att många skolor har anslutit sig 
till projektet. 

                                                      
98 Forskning av till exempel Jørgen Frost (2002), Ingvar Lundberg och Katarina Herrlin (2003), 

Karin Taube (2004), Kersten Elbro (2005), Ester Stadler (1998),Birgit Druid Glentow (2007), 

Clarissa Blomqvist och Anki Wood (2006) mfl. 

99 Se exempelvis Ulf P.Lundgren i formuleringen av transformeringsarenan. 

100 Vi har i vår text valt att använda ordet speciallärare. Skillnaden mellan specialpedagoger och 

speciallärare är specialläraren är knuten till ledningsgruppen vilket inte specialpedagogerna var. 

 35



 

Eftersom att politikerna var beställarna av utvärderingen ville skolorna vara anonyma i 
redovisningen av resultaten. En faktor torde vara att skolorna då slipper redovisa sina bristande 
resultat för de styrande. Politikernas ambition, att skolornas svagheter och förtjänster blir 
synliga, blir problematiska för den enskilda skolan. Eftersom att kommunen har många friskolor 
krävs det att dessa visar på resultat för att få de kommunala bidragen. Många skolledningar vet 
hur skolans resultat ser ut, är resultaten inte tillfredställande är det inte något de vill redovisa för 
styrande instanser. 

Skolans roll 

Den största rollen i projektet har lärarna och speciallärarna spelat, de har med handledningens 
hjälp genomfört TIL-programmet. De eventuella problem och hinder som kan ha uppstått under 
vägen har varje skola själva fått vara ansvariga att lösa. I intervjuerna med de 
utvärderingsansvariga upplever vi att eftersom skolledningen har varit kontrakterade har det 
varit lättare för lärarna att få gehör för sitt arbete. Vi ser det som att kontrakteringen av 
skolledningen har varit en bidragande faktor till att detta har blivit möjligt. Dilemmat med 
elever som inte lyckats med sin läsinlärning har lyfts och belysts. Vi kan också se en skillnad på 
vikten av att eleven sätts i fokus från både skolledning, lärare och från föräldrar. Det skapar en 
positiv inverkan på barnets självkänsla, något som forskningen poängterar och som tydligt 
uttalas i styrdokumenten. Det har visat sig att det i vissa fall är svårt att omorganisera så att en-
till-en undervisningen har fungerat, här bör poängteras att kommunen har tillsatt pengar för 
material men inte för övriga resurser. På de skolor där omorganisationer har skett eller att skolan 
på annat sätt tillsätta personalresurser har resultaten varit mer lyckade. Vi tolkar det som att 
skolans organisation är en viktig komponent för om projektet skulle få ett lyckat resultat. Vilket 
har lett till att det ger en ökad möjlighet till att realisera skolans uppdrag att alla barn skall nå 
målen.  

Vi ser att detta projekt har medfört att skolorna lägger större vikt på att ha uppsikt över elevers 
förmågor. Samt i vilken nivå i kunskapsutvecklingen de befinner sig för att på ett adekvat sätt 
tillämpa de åtgärder som behövs. De har lett till att skolorna har upptäckt fler elever som är i 
behov av stöd som tidigare hade missats. Genom arbetet med eleverna och genom samarbetet 
mellan skolorna i kommunen har det skapats en dialog mellan skolor. Genom våra intervjuer 
kan vi se att projektet har lagt grunden för ett gemensamt tänkande i kommunen om hur 
styrdokumenten bör realiseras. Vi tolkar det som att ett styrt projekt skapar en liten möjlighet 
för läraren till eget utformande av undervisningen i klassrummet, eftersom det finns en 
detaljerad arbetsplan uttalat i TIL-programmet. Ramfaktorer som ämnestraditioner och lärarens 
undervisningsrepertoarer utmanas och får utrymme att förnyas eller återskapas genom den 
dialog som skapats mellan skolorna. I intervjusvaren framgår att dialogen och arbetet med 
projektet har gjort att skolorna nu mer än tidigare betonar vikten av tidiga insatser, men även att 
det finns möjlighet att organisera så att det intensiva arbetet fungerar bättre organisatoriskt. 
Ämnestraditioner och lärarnas personliga repertoar kan också vara en orsak till att utvärderarna 
inte tror att skolorna kommer arbeta med just TIL-programmets styrda utformning. Även om det 
har framkommit att programmet ger bra resultat, har några skolor uppgett att de är osäkra på om 
arbetet med TIL-programmet. Vi tolkar det som att en påverkande faktor till de osäkra svaren 
gällande det fortsatta arbetet kan vara att en del skolor upplever en tveksamhet beträffande ökad 
kommunal styrning, en styrning som direkt påverkar arbetssätten. Ytterligare en orsak är att 
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många skolor i den här kommunen står inför en stor omorganisation där kommunstyrelsen har 
beslutat att flytta samtliga klasser i år sex in i de som tidigare kallades högstadieskolor. I 
kommunen finns det en del mindre skolor som har f-klass till år sex som nu kommer att förlora 
sina elever i år sex. Dessa flyttas in på större skolor eller till skolor bestående av endast sju till 
nio klasser. Konsekvensen blir att på de skolor där år sex flyttas, minskar lärarresurserna och 
med elevantalet också pengarna. Detta ser vi som en påverkande ramfaktor till att många skolor 
inte vet hur organisationen kommer se ut och därför inte vet i vilken form arbetet kommer att 
fortlöpa under hösten.  

Forskningens legitimerande betydelse 

Litteraturstudien har i vårt arbete fungerat som ett analytiskt redskap. Här lyfter vi vad olika 
forskare förespråkar om läs- och skrivinsatser, för att förstå argumenten för införande och 
arbetet med projektet ”Läsa för livet”. Forskarnas roll verkar, som vi tidigare har nämnt, 
legitimerande för arbetssättet i programmet. Forskningen inom läsinlärningen visar tydliga 
indikationer att intensiv lästräning är något som ger effektiva resultat. I våra intervjuer med 
utvärderarna framgår det att utvärderingen visar att det är skolledningen som anför de 
ekonomiska och organisatoriska ramarna som skäl till att inte utöva en-till-en undervisning. Det 
vill säga att en-till-en undervisning inte går att genomföra inom givna ekonomiska 
förutsätningar.  

En slutsats av nyare forskning, som kom fram i och med Konsensusprojektet101, talas det om att 
ge en ordentlig ”push” i starten kan hjälpa dessa elever. Det kräver satsning och att tänka i andra 
banor både när det gäller resursutnyttjande och undervisningsplanering. Speciella 
träningsprogram riktade mot riskutsatta förstaklassare, som till exempel ” Reading Recovery” 
och ”First Step”, har gett lovande resultat102. Vi tolkar det som att programmen kan leda till att 
lässvaga elever i första klass gör stora framsteg vilket skapar en positiv utveckling som kan 
kvarstå också längre upp i klasserna. En stark och intensiv satsning under de första skolåren kan 
då leda till att elevens behov av resurser till specialundervisning under resten av skoltiden 
reduceras. Det skulle på sikt innebära stora ekonomiska besparingar för skolsystemet. Detta 
utgör säkerligen ett starkt skäl för kommuner att intensifiera arbetet med läsutveckling. Høien 
och Lundberg understryker att det allra viktigaste ligger i den mänskliga aspekten, att barn inte 
ska behöva komma in i den onda cirkeln av att få dålig självkänsla och misslyckas. Skolan kan 
lyfta över eleverna till positiva inlärningsspiraler som formar eleverna enligt skolans 
styrdokument men lust till att lära och få känslan att lyckas.103 Vi tolkar det som att i och med 
projektet har kommunen använt sig av en metod som försöker realiserar detta. 

Huruvida TIL-programmet är det bästa sättet att arbeta är inte vårt syfte att svara på. 
Programmet är väl förankrat i de metoder som redan finns och som baseras på 
forskningsresultat av vad som är viktigt och effektivt i läsinlärningen. Även om vi kan se att 

                                                      
101 Clarissa Blomqvist och Anki Wood (2006)sid 4-16 

102 Vi räknar också TIL-programmet till en av dessa träningsprogram eftersom det ursprungligen 

bygger på Reading recovery. 

103 Hoien Lundberg, sid 269 
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projektet har gett effekter så är det inte säkert att eleverna blir bra läsare senare upp i åldrarna. 
Då det är andra färdigheter som är viktigt så som läsförståelse och läsintresse. Arbete med dessa 
områden kan skapa möjligheter för eleverna att bli goda läsare. När en elev är bra på den 
tekniska biten att ordavkoda så är det inte likställt med en god läsförståelse. Ett exempel på där 
det tas upp på ett bra sätt är inom literacy i arbetet med skriftspråkliga aktiviteter. Att förutom 
avkodningen kunna dra slutsatser, att göra associationer, att koppla det som läses till vad man 
vet om världen i övrigt, att läsa mellan raderna och så vidare. 

Kritik mot skolan kommer alltid att finnas, eftersom det är något som berör oss alla. 
Föräldrarnas uppfattningar och ageranden är en av de ramfaktorer på transformeringsarenan 
som påverkar de lokala skolorna. Det gör de genom att göra ett aktivt val av skola till sina barn, 
men också genom att ställa krav på undervisningen. Föräldrarnas del i TIL-programmet ger 
även dem en insyn och en möjlighet att hjälpa till och medverka till barnets utveckling. I 
föräldrarnas enkät har föräldrarna varit mycket positiva. Det tolkar vi som att föräldrarna anser 
att de gör vad de kan och att de är glada för sina barns framsteg. Har eleverna en svår start med 
ett så viktigt ämne som läsinlärningen kan föräldrarna bli stressade och känna ett ansvar. I 
svenska traditioner ligger undervisnings ansvaret på skolan vilket kan göra det svårare för 
föräldrarna att ta plats som undervisare. Föräldrarna vill hjälpa, men tror sig inte kunna göra det 
på ett pedagogiskt riktigt sätt. Vilket gör att de överlämnar ansvaret till skolan. TIL-programmet 
kontrakterar föräldrarna som får en tydlig arbetsplan hur de skall utföra undervisningen. Det gör 
att de nu får en möjlighet att på ett konkret sätt hjälpa sina barn. Det tolkar vi som en 
bidragande faktor till den positiva inställning som föräldrarna har visat till TIL-programmet. I 
våra intervjuer med utvärderarna framkommer det att lärarnas bild av föräldrarnas medverkan 
har varit mer negativ. Vilket vi tolkar som att skolan ställer högre krav på föräldrarnas 
pedagogiska ansvar och hänvisar till dem som målsmän och i och med det skyldiga till att hjälpa 
sina barn, även då de inte får en konkret handledning. Resultatet av intervjuerna visar att skolan 
har uppfattat att det har varit svårt i vissa lägen att få föräldrarna att fullfölja sitt uppdrag. Ett 
skäl kan ha varit att föräldrarna inte har kunnat vara delaktiga på grund av språksvårigheter. Då 
vi har upplevt att det kan vara en svårighet när skola och hem ska samarbeta. Vi ser att 
relationen mellan skola och föräldrar påverkas ömsesidigt. Skolorna ställer större krav på 
föräldrarna att stötta sina barn i skolarbetet, samtidigt som föräldrarna ställer krav på resultat 
från skolan. 

Det finns en skillnad i pedagogisk logik och politisk logik när det kommer till skolans 
verksamhet. Pedagogisk logik handlar om att hitta de barn med svårigheter för att fånga upp 
dem och kunna arbeta på ett lämpligt sätt som hjälper barnet att komma vidare i sin fortsatta 
utbildning. Politisk logik handlar om att visa på kraft gentemot medborgarna att visa att de är 
handligs kraftiga och kan sätta in insatser som kan visa på tydliga resultat. För att på detta sätt 
vinna poäng som är avgörande för deras fortsatta styre. Det skulle kunna liknas vid att 
politikerna ser på skolan från utsidan medan lärarna ser på skolan från insidan. Detta återskapas 
i det handlande som utförs av politiker eller lärare. Politiker ser att en åtgärd i läs- och 
skrivinlärningen är nödvändig, det sätter då in ett program som ska av hjälpa detta. Ett problem 
som kräver en kraftfull lösning. Lärarna har en annan synvinkel och de ser den pedagogiska 
strategin som ett medel att hjälpa de elever som har svårigheter. Skillnaden på politisk logik och 
pedagogisk logik blir då tydlig genom att politikerna ser en fortsättning som ett nytt TIL projekt 
och pedagogerna ser en fortsättning som ett sätt att arbeta med tidig läsinlärning ett verktyg men 
kanske inte direkt enligt TIL. 
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Diskussion  

I och med konsensusprojektet har läs- och skrivinlärningsdebatten som så länge i Sverige varit 
ett läskrig, fokus har flyttats från krig till konsensus. Vi tolkar det som att debatten inte längre 
belyser ett sätt som ”det bästa”, utan att ha försökt samla ihop de komponenter som visat på 
goda resultat. Vi menar inte att dessa elever inte lär sig läsa under tiden i grundskolan, men att 
den dåliga starten skapar dålig självkänslan och deras syn på utbildning är något som färgar hela 
deras skolgång.  

När barn hamnar efter i läsinlärningen kan konsekvenserna bli stora för individen 
självförtroendet skadas och barn lär sig fort att de inte kan. Det resulterar i att barnet ser läsning 
som jobbigt och inget för dem. De skapar ingen läslust och ingen extra övning i läsning. 
Skolresultaten i alla ämnen där läsning är en del, försämras och många barn kämpar men många 
ger också upp. Den syn på skolan som eleven byggt upp i starten kan färga hela skolgången och 
avgöra flera viktiga livsval som arbete och vidare utbildning. Detta är en hemsk men verklig 
bild, som bör förhindras genom varje lämpligt medel.104 Vi anser att det är samhällets och 
skolans ansvar att göra projekt som TIL-programmet eller liknande insatser som kan upptäcka 
och hjälpa barn, så att alla barn får möjligheter att få en god start på sin skolgång. Satsningen på 
den tidiga läsinlärningen för de som har svårigheter är även något som kan gynna alla elever. 
För att bli en god läsare menar Lundberg och Herrlin att det krävs 5000 lästimmar105. Även om 
läraren under det första skolåret väljer att koncentrera sig på den grundläggande undervisningen 
i matematik och svenska, är det svårt att få den lärarledda tiden att räcka till. Får läraren en mer 
jämn kunskapsnivå i klassen kan klassläraren höja den gemensamma undervisningen till en 
högre nivå. Genom att arbeta mer koncentrerat på att stimulera läshastighet och läsintresse, men 
även arbeta med svårare texter. Det gör också att chanserna ökar att eleverna uppfyller de högre 
kraven på läsning i form av textanalys och att de utvecklar ett kritiskt tänkande till text. Vilket 
krävs för att klara av senare högskolestudier, då nivåerna hela tiden kan höjas i de högra 
klasserna. Vi räknar dessa program som ett lämpligt medel. 

För att projektet skulle kunna genomföras fick många skolor genomföra omorganisationer som 
resulterade i att viss annan specialundervisning fick mindre tid. Det var bland annat svenska två 
undervisningen som fick lämna plats för projektarbetet. Har skolorna inte resurserna kan 
undervisningen bli en prioriteringsfråga, trots att skolans uppdrag är lagstadgat och att samtliga 
krav skall uppfyllas. Ekonomin skapar problem som är svåra att hantera. För att dessa skall 
kunna lösas krävs en väl fungerande skolledning som har en bra organisatorisk förmåga. Som vi 
nämnt ovan svarar skolorna inte bara inför skollagen utan även inför FN:s barnkonvention. Här 
görs kraven på skolorna tydliga. De är inte bara skyldiga att lära eleverna läsa och skriva utan 
även skapa möjlighet till en högre utbildning. Vilket gör att eleverna måste besitta mer 
utvecklade kunskaper i sin läsförmåga för att klara dessa högre studier. Det här gör att skolan 

                                                      
104 FN:s barn konvention om barnsrättigheter, artikel 28 § 1C 

105 Ingvar Lundberg och Katarina Herrlin (2007) sid. 16 
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måste prioritera resurser även till detta.  Alla elever i skolan ska ha samma möjligheter oavsett 
modersmål och sociala förutsättningar. Svenska två undervisning är då ett viktigt komplement 
till den ordinarie svensk undervisningen. Även om det inte är specialläraren som utför 
undervisningen på alla skolor så är det en ekonomisk och organisatorisk fråga för 
skolledningen.  

Utbildningsmarknaden 

I många kommuner, även den kommun som vi har valt att titta på, har antalet friskolor ökat de 
senaste åren. Det har medfört att olika friskolor har valt en profil för sin verksamhet. Det kan 
exempelvis vara en profilering mot engelska, naturkunskap eller musikinriktning. Denna 
profilering av friskolor har gjort att de blivit attraktiva och på så sätt lockat elever att söka sig 
dit. Många skolor bedriver undervisning redan ifrån det att eleverna går i förskoleklassen. Det 
aktiva valet blir därför gjort av föräldrarna och inte av eleverna själva. Föräldrarna väljer skola 
och tar då med sitt barns ”pengapåse” till den valda skolan, detta har skapat en konkurrens. De 
kommunala skolorna har blivit tvingade att formulera sin verksamhet och göra reklam för sin 
profil för att få elever till sin skola. 

De flesta friskolorna ser vi i närkommuner till Stockholm som är borgerligt styrda sedan flera år 
tillbaka. Här kan vi tydligt se den konkurrens som pågår att få elever till skolorna då antalet 
elever i en kommun är begränsade. På vissa ställen har konkurrensen blivit så stor att det krävs 
av skolorna att ha en mer utpräglad profilering. En profilering som inte finns i 
grannkommunerna. Genom detta kan skolorna locka över elever även från de kommunerna, 
eftersom det kan vara ett skäl att få välja en skola i en annan kommun. När skolorna var tvungen 
att formulera sin verksamhet, visade det sig snabbt att en profilering av något extra som musik 
eller naturkunskap inte räckte. Det fanns också en efterfrågan på en kvalitetsgaranti. Att skolan 
hade en plan för att eleverna skulle lyckas i de grundläggande ämnena som svenska och 
matematik och kunna redovisa goda resultat på detta. Vi kan därför se att insatser som TIL-
programmet kan vara ett verktyg för skolorna. Ett sätt att synliggöra sin skola blir att visa på en 
genomtänkt strategi och ett bra arbetssätt så att alla elever skall klara styrdokumentens uppsatta 
mål. Vi menar inte att TIL-programmmet som vi har valt att belysa är den enda rätta vägen att 
gå. Det finns många andra program och projekt som hjälper elever som behöver extra hjälp med 
sin läsning. Vi menar däremot att det troligtvis kommer att krävas av skolorna att använda sig 
av tidiga insatser för att skapa den kvalitetsgaranti som krävs, samt att få elever till sina skolor. 

Utvärderingens fallgropar? 

De resultat som utvärderingen visar är vad de inblandade läraren har upplevt som positivt och 
negativt samt främst om projektet lett till förbättringar av elevernas resultat i läsning. Eftersom 
utvärderingen är gjord för politikerna är det mycket siffror som presenteras på förbättringar i 
testresultat. De skolor som valde att inte vara med var menade som en kontrollgrupp i 
utvärderingen. Två av fem kontrollskolor lämnade in resultat till utvärderingen. Det bör 
poängteras att dessa skolor tackade nej till projektet för att de ansåg sig ha ett väl fungerande 
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sätt att upptäcka och hjälpa de elever med svårigheter. Vilket möjligen kan vara de skolor som 
innan projektet hade bäst resultat i läs och skrivinlärning.   

Alliansen har avsatt pengar för läsa, skriva och räkna projekt som kommunerna har möjlighet att 
söka. Projektet har lätt till att kommunen har fått redovisningsbara resultat som gör att barn och 
ungdomsnämnden kan söka ekonomiska bidrag från staten. De sökta pengarna kan då användas 
för att sätta TIL-programmet i normalproduktion i kommunens skolor och på det sättet öka 
resurserna. 

Att skolan har utsatts för en konkurrensmarknad har två sidor. Dels kräver det av skolan att de 
kan redovisa tydliga och gripbara resultat, men också att kommunen kan lägga mer ansvar på 
skolan. När kommunen väljer ett arbetssätt där de kontrakterar skolorna förtydligar de också sin 
ståndpunkt och det gör att skolan kan få ett omöjligt uppdrag. På grund av åtstramad ekonomi 
och många elever i behov av särskilt stöd kan skolan inte klara de krav som styrdokumenten 
fastslår. Visar inte skolan goda resultat, där de kan redovisa en kunskapskvalité minskar också 
elevansökningarna till skolan, med det också skolans ekonomi. Kommunen har i och med 
kontrakteringen försäkrat sig om resultat och samtidigt lagt ansvaret på varje enskild skola. De 
förväntar sig att skolan organiserar sin verksamhet så att eleverna uppfyller de mål som skall 
uppfyllas. Kraven på skolledningen blir också ett krav på den enskilde läraren. Dessa krav 
kommer inte bara från uppdragsgivarna, som i det här fallet är politikerna, utan även från 
arbetsgivaren det vill säga skolledning, men också föräldrar och elever. För att inte lägga allt 
ansvar på läraren så har TIL-programmet löst det med att även kontraktera föräldrarna. Det gör 
att ansvaret blir delat och lärarens uppdrag blir mer rimligt. 

Sammanfattning 

Läskrigets fokus har flyttats från krig till ett försök att skapa konsensus runt lokala pedagogiska 
strategier. Frågan handlar inte längre om vilket sätt som är det rätta utan istället att det finns 
tydligt etablerat vilka arbetssätt som fungerar. Arbetet handlar om att förverkliga dem i skola. 
Detta kommer sannolikt att leda till ökat intresse för så kallad evidensbaserad forskning.  

Ett läsprojekt som detta ger inte bara bra resultat på skolorna. Kommunen kan också använda 
projektet för att marknadsföra sig på den kommunala marknaden. Genom att bjuda in media i 
form av pedagogiska tidskrifter samt dagstidningar för att rapportera om det lyckade arbetet 
gällande läs- och skrivinlärning. Då syns kommunen i medier och då även de goda resultaten 
som projektet utmynnar i. Det gör att människor från andra kommuner lockas att flytta till 
kommunen för att placera sina barn i dess skolor. Som invånare får de tillgång till de olika 
profileringarna som kommunens kan erbjuda, men också en kvalitetsförsäkran genom projektet. 
Ett läsprojekt av det här slaget kan också locka till sig pedagoger med ett intresse för ämnet. 
Vilket kan resultera i att kommunen även kan erbjuda en bra lärarkår på sina skolor. 
Läsprojektet har nu hamnat utanför både skolledning och skola, utanför resultat och elever och 
istället blivit en reklampelare för kommunens fortsatta utvecklande och välfärd. Vi frågar oss 
om detta är skolans uppgift? Som vi nämnt tidigare är skolan något som berör oss alla vilket gör 
skolan till ett effektivt redskap i kommunens marknadsföring. 
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Bilaga 3 

Intervju frågor till Monica Dahlin grundare av TIL-programmet. 

1. Vad fick dig att börja tänka på att utforma en lästräningsmodell? 
2. Hur skiljer sig TIL-programmet till Reading Recovery? 
3. Varför kallar du det program och inte metod? 
4. Hur gör du urvalet till vilka elever som får vara med i TIL-programmmet? 
5. Hur ser arbetsgången ut i TIL-programmet? 
6. Finns det någon tillhörande lärarhandledning? 
7. Hur skiljer sig TIL till läsundervisningen i klassrummet? 
8. Vilken forskning har du som stöd till ditt program? 
9. Hur ser samarbetet u med föräldrarna? Varför ska de vara delaktiga? 
10. Varför kontrakt med alla berörda parter? 
11. Finns det några studier på TIL-programmets resultat? 
12. Vad fick politikerna i kommunen att besluta sig för att göra ett TIL-projekt på skolorna? 
13. Varför just 2006? 
14. Hur ser ditt arbete ut idag som konsult? 

 
Följdfrågor 
 

1. Eftersom att programmet baseras på Reading Recovery, är då läsinlärningen analytiskmetod? 
2. Måste läraren välja de böcker som du har valt ut, eller kan man välja vilka som helst? 
3. Varför har du valt testmaterialet IL-basis? 
4. Hur motiverar du alla test som ingår i programmet? 
5. Vad händer om en förbättring inte syns? 
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Bilaga 4 

Intervjufrågor till utvärderingsansvariga speciallärarna 

1. Vad är ”Läsa för Livet”? 
2. Varför valde kommunen att starta ett sådant här projekt? 
3. När beslutade kommunfullmäktige att starta projektet ”Läsa för livet”? 
4. Hur gick det till när beslutet togs? 
5. Vilka riktade sig projektet till? 
6. Vilka skolor blev erbjudna? 
7. Hur blev ni involverade i det här projektet? 
8. När mötte ni TIL-programmet första gången? 
9. Varför blev just ni utvärderingsansvariga? 
10. Hur gick utvärderingen till? 
11. Vem skulle genomföra den intensiva lästräningen? 
12. Vilka insatser bidrog kommunen med? 
13. Hur involverad var Monica Dahlin? 
14. Hur utbildades TIL lärarna? 
15. Har det blivit några effekter av att projektet har varit kommun övergripande? 
16. Finns det något som kan ha påverkat resultatet av projektet? 

 
Följdfrågor 

1. Varför tackade vissa skolor nej till att delta? 
2. Vem utformade utvärderingen och hur mycket har ni kunnat påverka? 
3. Vilka tester låg tillgrund för utvärderingen? 
4. Hur gick insamlandet av data till? 
5. Hur har projektet mottagits av lärarna och skolledning enligt utvärderingen? 
6. Ni har använt er av God läsutvecklings schemat, medans på kommunens hemsida nämns LUS 

som redskap, hur kommer det sig? 
7. Hur ser ni som speciallärare på detta projekt? Vad är er bild? 
8. Vad är er bild av resultatet? Vilka förändringar kan ni se i kommunen? 
9.  
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