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En fallstudie av en läsinlärningsmodell med fokus på tidiga insatser 

Johanna Brunnström  

Sammanfattning  

Syftet med det här arbetet har varit att beskriva, undersöka och analysera en modell för den tidiga läs- 

och skrivinlärningen som används på skola XX. Jag ville ta reda på hur skola XX arbetar med 

läsinlärningsmodellen för att förebygga läsinlärningsproblem hos elever i förskoleklass och årskurs 1. 

För att undersöka skola XX läsinlärningsmodell genomfördes en fallstudie och undersökningsmetod 

som användes var deltagande observationer. Undersökningens huvudresultat blev att den 

läsinlärningsmodell som skola XX använder verkligen fokuserar på den tidiga läsinlärningen. 

Insatserna som modellen fokuserar på är att förebygga läs- och skrivsvårigheter genom systematiskt 

arbete med att utveckla språklig medvetenhet i förskoleklass inför den egentliga läsinlärningen i 

årskurs 1. I årskurs 1 fokuseras extra stöd åt de elever som riskerar att få läsproblem, stödet består av 

bokstavsträning och att bygga upp en säkerhet för den alfabetiska principen. Det huvudsakliga fokus 

skola XX läsinlärningsmodell har är att eleverna ska knäcka läskoden och på så sätt snabbt bli 

självständiga läsare. Samtidigt framhålls vikten av läsförståelse som de börjar arbeta med i årskurs 1. 

Som en ytterligare förebyggande insats innehåller modellen ett arbete med att öka ordförråd hos de 

elever i förskoleklass som ligger efter i språkutvecklingen, vilket även pekar på att 

läsinlärningsmodellen som används på skola XX är inriktad på tidiga insatser.   
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Förord 
 

Jag vill börja med att tacka skola XX som inspirerat mig till att skriva om deras läs- och 

skrivinlärningsmodell. Genom ert engagemang för området har ni inspirerat mig. Tack vare er vet jag 

nu att det finns de skolor som verkligen tar läsinlärningen på allvar, precis så som jag förstått att det är 

viktigt att göra. Ytterligare vill jag tacka skolan för den tid jag fått tillbringa hos er, känner mig så 

oerhört tacksam över att ha fått vara på er skola och mött alla oerhört skickliga pedagoger på skolan 

som förgyllt min utbildning. Jag har alltid känt mig välkommen till er.  

Ett särskilt stort tack till informanten, pedagogen på skola XX som lyckats inspirera till detta arbete 

lite extra och som lyckats framhäva områdets relevans för yrket.  

Tack till alla mina nära och kära för det stöd ni givit mig under denna kämpiga resa och till min 

älskade sambo för att du stått ut och haft tålamod med mig och med den oordning i hemmet som 

arbetet medfört. Tack för att du hjälp mig då jag kört fast, utan dig hade det varit svårt. 

Till min syster, du är en stor anledning till att jag fick upp ögonen för ämnet, du inspirerar mig. 

 

Slutligen, tack Irene Hammervik för en god handledning i detta skrivarbete. 

 

 

Södertälje 2011-01-02 

Johanna Brunnström 
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1.Inledning 

Mitt stora intresse är sedan länge läsinlärning därför väljer jag att skriva om läsinlärning i denna 

studie. Jag vill påstå att jag har erfarenheter av hur problematiskt det är för ett barn som inte lär sig 

läsa under de första tre åren i grundskolan. Mina erfarenheter är att skolarbetet påverkas negativt av att 

inte kunna läsa, att inte kunna läsa kan alltså innebära en begränsning för barnet. Detta har fått mig att 

inse hur viktigt det är att barn lär sig läsa och det borde av denna anledning vara högst viktigt som 

lärare i grundskolans tidigare år att ha kunskaper inom området, för att kunna förhindra motgångar i 

läsinlärningen och för att alla barn ska ha möjlighet att bli läsare.  

1.1 Bakgrund 

Fridolfsson (2008) skriver att barns läs- och skrivförmåga försämrats de senaste åren och nämner att 

en av anledningarna till att de försämrats handlar om att lärarutbildningen utexaminerat lärare utan 

utbildning i läs- och skrivinlärning. På grund av detta har det varit svårt att ge läs- och skrivinlärning 

den roll som den egentligen bör ha det första skolåret i grundskolan och eftersom att det är ett utav 

skolans viktigaste mål att elever blir läsare och skrivare är det viktigt att de lärare som har ansvar för 

läs- och skrivinlärningen har utbildning inom området.  

I kursplanen för ämnet svenska (Skolverket, 2000) tydliggörs vikten av att kunna använda språket 

Språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i skolan och för elevernas fortsatta liv och 

verksamhet. Det är därför ett av skolans viktigaste uppdrag att skapa goda möjligheter för elevernas 

språkutveckling. 

Vidare går att läsa i kursplanen för ämnet svenska (Skolverket, 2000) 

Språkutveckling innebär att elevernas begreppsvärld vidgas. 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. 

För att kunna förstå, uppleva och tillgodogöra sig litteratur och för att kunna följa med i 

undervisningen krävs att eleven kan läsa eftersom detta har stor betydelse för arbetet i skolan. 

Fungerar inte läsningen är det svårt att gå i skolan och eftersom läsning har betydelse för elevens 

fortsatta liv är det svårt att fungera som en demokratisk medborgare i samhället om läs- och 

skrivförmåga saknas (Fridolfsson, 2008; Lundberg 2010).  

Taube (2007) skriver också att om inte läsningen fungerar påverkas, förutom skolarbete, även 

självförtroende och självbild. Motgångar i läsinlärningen kan leda till att eleven ägnar allt mindre tid åt 

läsning, vilket inte gör eleven till en bättre läsare. Det är viktigt att de elever som riskerar att få det 

tufft med läsinlärningen fångas upp i god tid och får delta i förebyggande aktiviteter för att förhindra 

läs- och skrivsvårigheter. Det är möjligt att bryta ett negativt mönster om åtgärder sätts in i god tid och 

då är också chansen att få en god läsutveckling större, skriver Fridolfsson (2008). 

Läs- och skrivsvårigheter kan förebyggas och förhindras genom tidiga insatser redan i förskolan och i 

förskoleklass via systematiska övningar av språket (Elbro, 2004). En vision som skolan har med 
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läsinlärningsmodellen är att förebygga läs- och skrivsvårigheter genom tidiga insatser. Det som är av 

intresse för min studie är vilka dessa tidiga insatser är och hur de arbetar med modellen för att 

förebygga läs- och skrivsvårigheter hos eleverna. Av utrymmesskäl har jag avgränsat studien till att 

främst handla om läsinlärning. 

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att beskriva, undersöka och analysera en modell för den tidiga läs- och 

skrivinlärningen i förskoleklass och årskurs 1 som används på en skolan. På den studerade skolan har 

en pedagog ansvar för det förberedande och förebyggande arbetet i läsinlärningen och därför är främst 

dennes arbete med läsinlärningsmodellen studiens fokus. 

I fortsättningen kallas den skola som arbetar med modellen för skola XX. 

Frågeställning för studien är: 

 Hur ser arbetet med läsinlärningsmodellen ut för att förebygga läsinlärningsproblem hos 

elever i förskoleklass och årskurs 1?  

2. Litteraturgenomgång 

Nedan presenteras den litteratur som ligger till grund för undersökningen och som är relevant för 

undersökningens syfte och frågeställning. Först följer en redogörelse om att elever kan förberedas 

inför mötet med skriftspråket i skolan, sedan övergår redogörelsen att handla om att elever även kan få 

förutsättningar inför läsinlärningen genom ett systematiskt arbete med språket. Senare handlar det om 

att lära sig läsa, det vill säga att knäcka läskoden, och om läsutveckling. Slutligen beskrivs att 

läsproblem kan hindras före de uppstår genom ett organiserat arbete i årskurs 1. Arbetets nyckelord 

förklaras i den löpande texten. 

2.1 Språkutveckling 

Läs- och skrivinlärningen börjar egentligen långt före barnet börjar i skolan och får läs- och 

skrivundervisning menar Samuelsson (2006), Lundberg (2010) och Fridolfsson (2008). Många av de 

kompetenser barnet får i språket med start vid födseln kan sägas ingå som en del av utvecklingen mot 

att bli läsare, skriver Samuelsson (2006). Nedan följer en redogörelse för hur barns språkutveckling 

kan gynnas inför den formella läsinlärningen, som sker i skolan, genom olika aktiviteter i hem och i 

förskola. 

2.1.1 Tidiga möten med skriftspråket genom högläsning 

Lundberg (2010) skriver att högläsningen har betydelse för barns språkutveckling. Särskilt barns 

ordförråd utvecklas genom högläsningen. Via högläsningen erbjuds barnet tidiga möten med 

skriftspråket vilket enligt Lundberg (2010) bör göra mötet med skriftspråket i skolan mer naturligt och 

smidigt. Westerlund (2009) menar att högläsningen gör barn bekanta med skriftspråket och tycker i 

likhet med Lundberg (2010) att det är viktigt inför läsinlärningen i skolan. Westerlund (2009) tillägger 
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att tidiga möten med skriftspråket är viktigt eftersom det skiljer sig från det talade språket gällande 

meningsbyggnad och ordval. Skillnaden har att göra med att det talade språket ofta är beroende av den 

omedelbara situationen för att budskapet i det som sägs ska begripas. Eriksen Hagtvet och Palsdottir 

(2001) menar att det som gör det talade begripligt är närvaron av gester, tonfall och kroppsspråk, i 

skrift uteblir dessa hjälpmedel som i talet underlättar förståelsen för det sagda. I skriftspråket ersätts 

hjälpmedlen av skriven text för att budskapet i texten ska bli begripligt. Det skrivna ska framgå oavsett 

situation och frånvaro av hjälpmedlen och därför innefattas skriftspråket av annorlunda och mer 

komplicerad meningsbyggnad och ordval än talet. Enligt Lundberg (2010) är språk som både i tal och 

i skrift går bortom situationen språkutvecklande. Att få lyssna till högläsning främjar barns 

språkutveckling och ger nödvändiga förutsättningar inför mötet med skriftspråket i läsinlärningen, 

eftersom att barnet genom högläsningen blir bekant med skriftens meningsbyggnad och ordval som 

skiljer sig från talet. Westerlund (2009) skriver att barn kan utveckla förmågan att gå bortom 

kommunikation som är bunden till den omedelbara situationen genom att få möjlighet att berätta om 

något som har hänt och berätta om sådant som ska hända. Får barn möjlighet till sådant berättande lär 

de sig att förstå skriftspråket och hur man uttrycker sig i skriftspråket och det bör göra barnet mer 

bekant med skriftens meningsbyggnad och ordval inför mötet med skriften i läsinlärningen. 

För att högläsningen ska vara särskilt gynnsam för barnets språkutveckling är det viktigt med ett 

samspel under högläsningen skriver Lundberg (2010). Det är viktigt att den vuxne med jämna 

mellanrum stannar upp i högläsningen för att samtala med barnet om svåra ord och om vad som 

händer i berättelsen. En berättelse som läses upp rakt igenom från början till slut, utan avbrott, bör inte 

vara någon språkutvecklande högläsning menar Lundberg (2010). Westerlund (2009) skriver att det 

kan vara lämpligt att starta högläsningen med att samtala om vad barnen tror ska hända i berättelsen 

för att väcka nyfikenhet för boken. Westerlund (2009) förespråkar samtal om boken efter högläsning 

och endast korta avbrott under läsningen för att behålla spänningen för handlingen i boken.  

Fridolfsson (2008) och Liberg (2003) menar att barn som tidigt kommer i kontakt med skriftspråket 

har ett försprång och goda förutsättningar inför läs- och skrivinlärningen i skolan. Fridolfsson (2008) 

skriver att det är de vuxna som bidrar till barns upptäckande av skriftspråket och vad skriftspråket är 

genom att de vuxna i barns miljö ägnar sig åt att läsa och skriva. Barn som däremot växer upp i en 

miljö där vuxna inte ägnar särskilt mycket tid åt att läsa och skriva har mindre goda förutsättningar 

inför läs- och skrivinlärningen i skolan, skriver Fridolfsson (2008). Enligt författaren är förskolans roll 

viktig vad gäller att förbereda barn inför läs- och skrivinlärningen i skolan. Franks (2009) avhandling 

visar på att barn som dessutom kommer från en familj där läsningen har en viktig roll, där de vuxna 

ägnar mycket tid åt läsning och att läsa med och för sina barn, har goda förutsättningar att lära sig läsa.  

Westerlund (2009) och Fridolfsson (2008) tycker att det är viktigt att fortsätta med högläsning under 

skoltiden, även då barnen själva kan läsa. För de elever som kommer från hem där de inte mött 

skriftspråket speciellt mycket är högläsning i förskolan och i skolan särskilt viktig. Ordförrådet 

utvecklas lika mycket vid högläsning som vid egen tystläsning hos barn i skolåldern, skriver 

Fridolfsson (2008).  

Enligt Fridolfsson (2008) sker inte läs- och skrivutveckling som en naturlig följd av att barnet 

stimulerats av högläsning eller omgivits av böcker. Författaren menar att de allra flesta barn behöver 

en tydlig vägledning och undervisning för att bli goda läsare och skrivare. När barnet möter 

skriftspråket i skolan måste det kunna rikta hela sin uppmärksamhet på språket och det underlättas av 

att barnet har en viss språklig medvetenhet. Därför handlar nästa stycke om språklig medvetenhet. 
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2.1.2 Språklig medvetenhet 

Enligt Druid Glentow (2006) och Fridolfsson (2008) handlar språklig medvetenhet om att kunna skifta 

mellan två aspekter i språket, att kunna skifta uppmärksamhet mellan ords innehåll och ords form. 

Westerlund (2009) menar att denna medvetenhet är en förutsättning för att lära sig läsa och skriva. 

Druid Glentow (2006) fortsätter förklara språklig medvetenhet som att kunna distansera sig från ords 

betydelser till att reflektera över ords form, till att så småningom bli medveten om språkets 

uppbyggnad. Om ett barn förstår att tåg är ett kort ord men ett långt föremål och att nyckelpiga är ett 

långt ord men ett litet föremål är barnet inte fast i ordens betydelser menar Westerlund (2009). Skulle 

barnet svara att tåg är ett långt ord är barnet inte språkligt medveten beskriver Westerlund (2009). 

Druid Glentow (2006) och Lundberg (2010) skriver att en förutsättning för att bli medveten om 

språkets uppbyggnad är att kunna analysera språket med vilket de menar att kunna uppfatta ord i 

meningar, dela in ord i mindre enheter som morfem och stavelser och dela in morfem och stavelser till 

de ännu mindre enheterna fonem. Sedan ska det omvända kunna göras, sätta ihop fonem till morfem 

och stavelser, morfem och stavelser till ord och slutligen ord till meningar. Enligt Druid Glentow 

(2006) innefattas språklig medvetenhet av fonologisk, morfologisk, syntaktisk och pragmatiskt 

medvetenhet. Fonologisk medvetenhet och fonem handlar om språkljud, dessa beskrivs närmare i 

nästa avsnitt. Morfologisk medvetenhet handlar om att kunna urskilja ord och stavelser från det talade 

språket och de handlar om reflektioner över hur ord böjs. Syntaktisk medvetenhet handlar om att förstå 

grammatik, ords ordningsföljd i en mening och hur ord kan böjas, det handlar om reflektioner över 

satsers uppbyggnad. Pragmatisk medvetenhet handlar om reflektioner över ords användning, denna 

medvetenhet innefattar insikt om språkets mångtydighet och en medvetenhet om att anpassa sitt språk 

till lyssnare när man ska berätta något.   

Språklig medvetenhet stimuleras i förskolan och i skolan genom lekfulla, medvetna och strukturerade 

språkövningar menar Druid Glentow (2006). Medvetenheten utvecklas via samtal, lyssnande, 

berättande och beskrivande aktiviteter. Den utvecklas genom högläsning som innehåller samtal, 

genom återberättande av sagor och genom att läsa och skriva. Lundberg (2010) och Druid Glentow 

(2006) skriver att språklig medvetenhet underlättar läsinlärningen i skolan och att risken att få läs- och 

skrivsvårigheter minskar genom denna medvetenhet om språkets formsida menar Druid Glentow 

(2006). Fridolfsson (2008) skriver att förebyggande övning av språklig medvetenhet gynnar 

läsinlärningen oavsett om barnen är språksvaga eller språkstarka.  

Enligt bland andra Lundberg och Herrlin (2003) har den fonologiska medvetenheten, som ingår i 

språklig medvetenhet, kritisk betydelse för läsinlärningen, om barn får möjlighet att öva 

medvetenheten finns möjlighet till en bra läsinlärning. Därför handlar nästa avsnitt om fonologisk 

medvetenhet och att den kan övas via språklekar i förskoleklassen.  

2.2 Specifik språklig träning: språklekar 

Høien och Lundberg (1999) och Lundberg (2010) skriver att flera undersökningar visar att den 

fonologiska medvetenheten kan utvecklas och stimuleras via lekar. Barn som regelbundet får leka med 

språket får en god start inför läsundervisningen i skolan. Genom att leka lekar med ord, rim, dela upp 

meningar i ord och identifiera första ljudet i ord skriver Høien och Lundberg (1999) kan den 

fonologiska medvetenheten utvecklas. Elbro (2004) menar att läsförberedande aktiviteter som 

välstrukturerade lekar med språkljud och bokstäver kan förebygga och förhindra läs- och 

skrivsvårigheter, exempel på välstrukturerade lekar med bokstäver och språkljud presenteras senare i 

denna text. Först följer en redogörelse över vad fonologisk medvetenhet handlar om. 
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2.2.1 Fonologisk och fonemisk medvetenhet 

Fonologi skriver Fridolfsson (2008) och Olofsson (2009) är läran om språkljuden. Språkljuden står för 

enheterna i språket, menar Olofsson (2009), det vill säga enskilda språkljud och ljudegenskaper som 

sträcker sig över flera enheter än de enskilda språkljuden. Enligt Bjar (2003) är fonem namnet på de 

enskilda språkljuden, när fonemen uttalas isolerat beskrivs de som språkets minsta betydelseskiljande 

enheter. Vad som menas med betydelseskiljande enheter förklarar Bjar (2003) med hjälp av rimorden 

fil, mil och sil som ifall det första fonemet byts ut i ordet fil, som är /f/, mot fonemen /s/ eller /m/ ger 

ordet en ny betydelse, vilket gör fonem till betydelseskiljande enheter. 

Ett barn som uppfattar skillnaden mellan orden pil och bil är fonologiskt medveten, menar Fridolfsson 

(2008), men fonologisk medvetenhet kan utvecklas till mer än att uppfatta skillnad mellan rimord, 

medvetenheten kan utvecklas till en högre nivå. Pufpaff (2009) skriver att fonologisk medvetenhet är 

termen för förmågan att upptäcka och manipulera med ljuddelar i det talade språket. Fonologisk 

medvetenhet på en högre nivå kallas fonemisk medvetenhet skriver Pufpaff (2009) denna medvetenhet 

innebär att kunna manipulera med och urskilja de enskilda språkljuden i språket, fonemen, skriver 

författaren. Författaren menar att fonologisk medvetenhet handlar mer om att manipulera med större 

delar av det talade språket, delar som är större än fonemen, som till exempel ord, stavelser och 

uppfatta rim. Fonologisk medvetenhet menar Pufpaff (2009) är lättare att utveckla och den utvecklas 

tidigare än fonemisk medvetenhet.  

Målet med att utveckla fonologisk och fonemisk medvetenhet hos barn är att förebygga att problem i 

den tidiga läsinlärningen uppstår genom tidiga insatser som övar och utvecklar medvetenheten 

(Pufpaff, 2009). Adams (1990) berättar att särskilt fonemisk medvetenhet är av betydelse eftersom att 

brister i den fonemiska medvetenheten är karaktäristiskt för elever som har svårt att lära sig läsa.  

Pufpaff (2009) skriver att det är viktigt att de som arbetar med att utveckla medvetenheten hos barn 

har kunskaper om i vilken ordningsföljd eleverna bör tillägna sig fonologisk och fonemisk 

medvetenhet, för att kunna anpassa svårighetsgraden på övningarna. Övningarna ska inte vara för lätta 

eller för svåra för eleverna. Övningarna bör starta från ord, till stavelser och sist fonem. I allmänhet 

skriver författaren måste eleverna tillägna sig de lägre nivåerna av fonologisk medvetenhet före de kan 

klara av de högre, fonemisk nivå. Adams (1990) och Bjar (2003) menar att utvecklingen av fonologisk 

medvetenhet, inklusive fonemisk medvetenhet, sker i den ordningsföljd som Pufpaff (2009) menar att 

övningarna ska övas, från medvetenheten om helheten till delarna, det vill säga från meningar och ord 

till stavelser och sist fonem.  

Enligt Høien och Lundberg (1999) och Pufpaff (2009) råder det inte någon tvekan om att fonologisk 

medvetenhet, inklusive fonemisk medvetenhet, bidrar till god läsinlärning. Nästa stycke handlar därför 

om att fonologisk medvetenhet kan övas genom språklekar i förskoleklassen. Den fonologiska 

medvetenheten som övas via språklekar är av stor betydelse när barn knäcker läskoden menar 

Fridolfsson (2008). Att knäcka läskoden beskrivs närmare senare i denna text. 

2.2.2 Språklekar i förskoleklassen: Bornholmsmodellen 

Bornholmsmodellen (Lundberg, 2007) är ett övningsmaterial som uppkom till följd av 

forskningsprojektet, Bornholmsprojektet (Lundberg, Frost, Petersen, 1988). Resultaten från projektet 

visar att den fonologiska medvetenheten, som är gynnsam för läsinlärningen, kan övas upp via dagliga 

lekar med språket, framför allt gynnade den fonologiska träningen genom språklekar barn som 

bedömdes få svårigheter med läs- och skrivinlärning. Lundberg och Strid (2009) menar att nyligen 

genomförda studier visar att systematiska och dagliga övningar med språklekar via övningsmaterialet 
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Bornholmsmodellen (Lundberg, 2007) har positiva effekter på språklig medvetenhet som i sin tur 

gynnar läs- och skrivinlärningen och språklekarna kan förebygga läs- och skrivsvårigheter. Studierna 

visar att barn som varje dag får öva språket via språklekar klarar generellt läs- och skrivinlärningen 

bättre än de som får öva språket någon gång i veckan. 

Lundberg (2007) menar att det positiva med språklekarna i Bornholmsmodellen är att de höjer 

fonologisk medvetenhet hos barn i förskoleklass, de underlättar läsinlärningen, alla barn har nytta av 

språklekarna och särskilt de barn som riskerar att utveckla läsproblem, lekarna ger ett mjukare och 

lekfullare möte med skriftspråket inför läsinlärningen i skolan. 

En god läsutveckling vilar enligt Lundberg (2007) på de fyra grundpelarna språklig medvetenhet och 

särskilt den fonemiska medvetenheten, bokstavskunskap, ett gott ordförråd och motivation. De barn 

som får gå igenom alla steg i övningsmaterialet Bornholmsmodellen är väl förberedda inför 

läsinlärningen i skolan.  

Barn som genomgått språklekarna i Bornholmsmodellen förstår att ord har en ljudmässig form, att ord 

kan låta nästintill likadant men om ett ljud byts ut kan ett nytt ord uppstå med en helt annan betydelse. 

De vet att ord kan delas in i mindre enheter, i fonem, och att fonem motsvaras av en bokstav. De vet 

att fonem kan sammanljudas till ord och barnen kan även de flesta bokstävernas namn och vilket ljud 

respektive bokstav representeras av. Språklekarna är i första hand avsedda att skapa goda 

förutsättningar för att knäcka läskoden och kunna avkoda skriven text och Lundberg (2007) menar att i 

stort sett alla barn knäcker läskoden om de får gå igenom övningsmaterialet. 

Före språket övas via lekarna i Bornholmsmodellen (Lundberg, 2007) tycker författaren att en 

kartläggning ska göras av barnens fonologiska medvetenhet. Kartläggningen kan ge pedagogen 

vägledning om hur arbetet med språklekarna ska läggas upp och kartläggningen bör kunna identifiera 

barn som riskerar att få läs- och skrivsvårigheter och därför kommer behöva ha extra stöd. 

Viktigt att tänka på när övningsmaterialet följs menar Lundberg (2007) är att lekarna anpassas till vad 

eleverna klarar av. Lekarna ska anpassas avseende tempo, progression och svårighetsgrad. Materialet 

är uppbyggt så att svårighetsgraden stegrar och därför menar Lundberg (2007) att språklekarna ska 

lekas i den ordningsföljd som materialet är upplagt (boken). Som pedagog är det viktigt att lyssna in 

gruppen så att inte tempot på lekarna är för raskt eller för långsamt, skriver författaren. 

2.2.3 Bokstavskunskap och läsinlärning 

Samuelsson (2006) refererar till Scarborough (1998) som skriver att barn som redan i förskoleåldern 

kan många bokstäver klarar den första läsinlärningen bättre än barn som inte känner till så många 

bokstäver. Fridolfsson (2010) och Lundberg och Strid (2009) menar även att forskning visar att 

bokstavskunskap är viktig för läsförmågan. Fridolfsson (2010) skriver att bokstavskunskap och 

fonologisk medvetenhet utgör de faktorer som bäst förutsäger läs- och skrivutveckling, barn som kan 

urskilja fonem och har kunskap om bokstäver har goda förutsättningar inför läsinlärningen medan de 

som inte har dessa kunskaper utgör en riskgrupp som möjligen kan utveckla läs- och skrivsvårigheter. 

Även Adams (1990) menar att ”basic letter knowledge and phonemic awareness are the best predictors 

of early reading achievement” (s. 93).  Både fonologisk medvetenhet och bokstavskunskap övas via 

språklekarna i Bornholmsmodellen (Lundberg, 2007) och arbetet med språklekarna syftar till att skapa 

goda förutsättningar för att knäcka läskoden. Nästa avsnitt handlar om att knäcka läskoden.     
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2.3 Kodknäckning: att förstå den alfabetiska 

principen 

Det är viktigt att förstå den alfabetiska principen för att bli en läskunnig person menar Lundberg och 

Strid (2009) och Samuelsson (2006). Elbro (2004) skriver att det till och med är avgörande för 

läsutvecklingen att förstå principen. Att förstå den alfabetiska principen betyder att barnet är medveten 

om att fonemen representeras av grafem (bokstäver) skriver Lundberg och Strid (2009) och 

Samuelsson (2006), en ytterligare förutsättning för att kunna knäcka läskoden, det vill säga förstå den 

alfabetiska principen, är att barnet måste förstå att ord kan delas upp i mindre enheter, i fonem, 

beskriver både Lundberg (2010) och Fridolfsson (2008). Flera författare menar att barn oftast inte 

kommer fram till hur den alfabetiska principen fungerar på egen hand (Lundberg och Strid, 2009; 

Lundberg 2010; Adams, 1990). 

2.3.1 Fonem och grafem 

Bjar (2003) skriver att fonem ibland motsvaras av ett grafem (en bokstav) i alfabetet. Orden fil, mil 

och sil är ljudenligt stavade ord vilket betyder att varje grafem (bokstav) i de tre orden motsvaras av 

ett fonem. Däremot skriver Bjar (2003) finns fonem som behöver fler grafem i skiften, till exempel 

fonemet /ʃ/ som motsvarar sj-ljudet, som i skriften stavas på olika sätt och motsvaras av fler än ett 

grafem, som till exempel skjorta, sjukhus och skillnad. Sedan finns det fonem som låter olika men som 

motsvaras av samma grafem (bokstav) som till exempel fonemen /u/ och /o/ som är o- respektive å-

ljud. Ord som innehåller samma grafem men som motsvarar olika fonem är lok [lok] och sova [såva]. 

Bjar (2003) vill med denna förklaring visa på att förhållandet mellan fonem och grafem inte är enkelt, 

vilket även Lundberg (2010) och Elbro (2004) håller med om. Elbro (2004) menar att de 

oregelbundenheter som finns i språket, som redogjordes med hjälp av Bjar (2003) ovan, gör 

undervisning i den alfabetiska principen nödvändig eftersom att det på grund av oregelbundenheterna 

mellan fonem och grafem kan vara svårt för eleverna att hitta ett system i skriften på egen hand.  

2.3.2 Läsinlärning och att knäcka läskoden 

Lundberg (2010) beskriver att när ett barn har knäckt läskoden har det förstått att ord kan delas upp i 

fonem och att fonemen återges via ett grafem (ibland) och barnet kan även sammanfoga fonemen till 

ett ord. När läskoden har knäckts kan barnet alltså dela upp ord i fonem och sätta ihop fonemen till 

ord. En förutsättning för att förstå denna princip är den språkliga medvetenheten. Lundberg (2010) 

menar att många barn behöver undervisning i den alfabetiska principen för att förstå denna, för att 

kunna knäcka läskoden som det även kallas. Den första läsinlärningen bör enligt Lundberg (2010) 

handla om att analysera ord i mindre enheter, han menar att det är grundläggande och viktigt att kunna 

för att förstå den alfabetiska principen och därför bör den första läsinlärningen innehålla 

analysövningar. För att knäcka läskoden behöver många barn en medveten och organiserad vägledning 

fortsätter författaren. Ordningsföljden i vilken fonemen presenteras och undervisas är viktig som 

pedagog att kunna något om eftersom en del fonem är knepigare och därför bör introduceras för 

eleverna vid ett senare tillfälle.  

Att lära sig läsa, skriver Elbro (2004) handlar om att förstå den alfabetiska principen. Författaren 

beskriver att barn kan tillägna sig principen på två sätt, det ena sättet handlar om att lära sig bokstävers 

namn och ljud genom direkt undervisning eller genom att fråga om bokstäverna och få ett svar. Det 

andra sättet handlar om att indirekt lära sig om bokstäver genom att se skriven text och höra ord 

uttalas. Barn kan också lära sig förstå den alfabetiska principen via tidig skrivning eftersom att barnet 
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när det skriver blir tvungen att analysera ljuden i det talade språket för att kunna skriva ner 

bokstäverna, menar Elbro (2004) och Liberg (2003). Enligt Elbro (2004) är säkerhet i hur den 

alfabetiska principen fungerar avgörande för förmågan att avkoda ord. Är eleven osäker på den 

alfabetiska principen kommer avkodningen av ord motsvarande vara osäker, både avkodning av ord 

som eleven aldrig tidigare mött och avkodning av ord som eleven tidigare stött på kommer vara osäker 

så länge eleven är osäker på den alfabetiska principen. I nästa avsnitt berättas mer om avkodning av 

ord. Lundberg (2010) och Samuelsson (2006) menar att det är möjligt för barn att läsa ord som de 

aldrig tidigare stött på och det är möjligt att kunna läsa på egen hand om den förstår den alfabetiska 

principen. Att kunna läsa på egen hand, skriver Lundberg (2010), är att kunna bemästra ett oerhört 

mäktigt verktyg. Styrkan i att kunna utnyttja den alfabetiska principen verkar alltså handla om att 

kunna läsa på egen hand och att kunna läsa nya ord, enligt min tolkning av Lundberg (2010).  

2.4 Läsinlärningsmetod och barnets behov 

2.4.1 Läsinlärningsmetoder i Sverige och USA 

Hjälme (1999) skriver bland annat i sin avhandling om en av de dominerande läsinlärningsmetoderna i 

Sverige som kallas syntetisk metod. Läsmetodens utgångspunkt är bokstäver och bokstävers relation 

till språkljud. Sambandet mellan bokstäver och språkljud är som antytts det grundläggande i 

läsmetoden och därför fokuseras den tidiga läsinlärningen på att träna sambandet på olika sätt, när 

eleverna kan ett antal bokstäver görs enkla meningar med bokstäverna. Den syntetiska metoden liknar 

till stor del den läsmetod i USA som kallas phonics. Huvudmålet i phonics är att eleverna ska bli 

självständiga läsare genom att kunna utnyttja den alfabetiska principen. När eleverna är säkra på den 

alfabetiska principen kan all uppmärksamhet ägnas åt att förstå innehållet i texten. Hjälme (1999) 

redogör för metoder, som bland annat kallas Whole Language, som i den första läsinlärningen istället 

för att utgå från bokstäver och språkljud utgår från att förstå texters budskap, som phonics i 

omvändordning. Høien och Lundberg (1999) menar att oavsett vilken läsinlärningsmetod läraren utgår 

från, budskapet eller alfabetiska principen, lär sig de flesta elever att läsa. Om läraren kombinerar 

metoderna på ett genomtänkt sätt och tar hänsyn till varje elevs förutsättningar och behov är chansen 

att många lär sig läsa stor. 

2.4.2 Barns förutsättningar och behov 

Fridolfsson (2008) skriver om att barn har olika förutsättningar att lära sig läsa då de kommer till 

skolan, som tidigare beskrivits kan det handla om hur mycket barnet har kommit i kontakt med 

skriftspråket före skolstart. Trots skillnaderna är det skolans ansvar att se till att alla barn lär sig läsa 

och skriva. Fridolfsson (2008) skriver att det är viktigt att läsinlärningen tar utgångspunkt i elevens 

förutsättningar och behov, lärarens uppgift är därför att ta reda på vilka dessa är. För att kunna anpassa 

läsinlärningen till eleven behöver läraren ha insikt i hur läsutvecklingen går till och kunna urskilja 

styrkor och svagheter i läsutvecklingen. Arbetet med läsning bör läggas upp utifrån identifiering av 

elevens läsutveckling så att de sidor som behöver stärkas stärks. För att kunna anpassa läsinlärningen 

till elevens förutsättningar och behov behöver läraren kunna tillämpa flera läsinlärningsmetoder, 

eftersom att elever har olika förutsättningar och behov finns det inte en given läsinlärningsmetod som 

gör att alla elever lär sig läsa.  

Det är också av stor betydelse att läraren vet att mycket tid bör avsättas åt läs- och skrivinlärnings 

aktiviteter för att elever ska bli goda läsare och skrivare (Snow m.fl., 1998).   
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2.4.3 Kartläggning och läsutveckling 

För att kunna avgöra vad eleven har för förutsättningar och behov och vad som behöver utvecklas i 

läsinlärningen har läraren stor nytta av ett kartläggningsmaterial. Lundberg och Herrlin (2003) menar 

att det är viktigt att följa en elevs läsutveckling och de menar att forskning visar att lärare som följer 

sina elevers läsutveckling är mer framgångsrika än lärare som inte gör detta. Författarna menar att det 

kan vara svårt att se utvecklingen hos varje elev i en stor klass. Det kan vara svårt att se vilken 

stimulans varje elev behöver för att kunna fortsätta utvecklas i läsningen. Därför har författarna 

utarbetat ett kartläggningsmaterial som synliggör varje barns läsutveckling och som möjliggör för 

läraren att kunna anpassa arbetet till varje elev. Via kartläggningsmaterialet kan läraren se om en elev 

kört fast i utvecklingen och om eleven i så fall behöver extra stöd. Varje elev får ett individuellt 

läsutvecklingsschema som läraren fyller i som gör det möjligt för läraren att följa varje elevs 

läsutveckling.   

2.5 Den tidiga läsinlärningen 

2.5.1 Läsutvecklingens fem dimensioner 

Lundberg och Herrlin (2003) beskriver läsning som en utveckling som omfattar fem dimensioner. 

Författarna menar att dimensionerna samspelar med varandra under läsutvecklingen och att varje 

dimension samtidigt har ett individuellt utvecklingsförlopp. De fem dimensionerna i läsutvecklingen 

är enligt författarnas beskrivning fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse 

och läsintresse. Samspelet mellan dimensionerna beskriver Lundberg och Herrlin (2003) på följande 

vis, den fonologiska medvetenheten gynnar ordavkodningen och ordavkodningen gynnar i sin tur den 

fonologiska medvetenheten. Ordavkodningen underlättar flytet i läsningen, det vill säga när 

ordavkodningen fungerar bra får läsaren ett bättre flyt och rytm i läsningen. Flytet underlättar i sin tur 

läsförståelsen och läsförståelsen underlättar samtidigt flytet i läsningen, är det flyt i läsningen är det 

lättare att minnas det lästa och därigenom blir det lättare att förstå det lästa. Om all energi går åt till att 

avkoda orden i texten så är det svårt att ha ett flyt i läsningen och det är svårt att fokusera på att förstå 

texten. Om läsaren har en god läsförståelse påverkas läsintresset i positiv riktning och finns läsintresse 

så är det lättare att förstå det lästa. Genom denna beskrivning av samspelet mellan de fem 

dimensionerna i läsutvecklingen menar Lundberg och Herrlin (2003) att läsutvecklingen inte löper i en 

given ordningsföljd. Samtidigt är det bra att kunna hålla isär de fem dimensionerna menar författarna 

för att kunna se svagheter och styrkor i läsutvecklingen, så att de områden som eleven behöver 

utveckla kan fokuseras i undervisningen.  

2.5.2 Ordavkodning och flyt i läsningen 

Fridolfsson (2008) skriver att avkodning innebär att läsaren kan koppla samman bokstäver i ett ord till 

språkljud och ljuda samman språkljuden till ett ord. Elbro (2004) menar att när avkodning skett ska 

läsaren kunna uttala ordet och kunna avgöra vad ordet betyder, står det sko ska läsaren förstå att det är 

något som ska sitta på fötterna. Elbro (2004) skriver att avkodning är en identifiering av ord vilket 

innefattar att översätta ordet till språkljud och känna igen ordet. Författaren beskriver att det finns två 

sätt att avkoda ord på, det ena sättet är att avkoda varje tecken i ordet för sig och det andra är att gissa 

vilket ordet är med hjälp av bilder eller föregående text. Enligt Elbro (2004) stöttar de två 

avkodningsstrategierna varandra men författaren tycker inte att det är värt att sträva mot en avkodning 

där föregående text och bilder används för att gissa vad som står i texten, särskilt inte i den första 
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läsinlärningen. I förlängningen är det inte till hjälp att gissa ord i texter eftersom att det är lätt att gissa 

fel, det är viktigt att elever lär sig avkoda ord som faktiskt står i texten (Elbro, 2004; Lundberg och 

Herrlin, 2003). En säker läsare är enligt Elbro (2004) beroende av bokstavsföljden i orden. 

Det är viktigt att hastigheten på avkodningen så småningom ökar eftersom att läsförståelsen påverkas 

om hastigheten på avkodningen inte är tillräckligt snabb. Det handlar om att få avkodningen 

automatiserad för att inte avkodningen ska ta all uppmärksamhet från förståelsen. Automatiserad 

ordavkodning uppnås genom övning och därför är det viktigt att elever som kan avkoda uppmuntras 

och får möjlighet att läsa mycket så att avkodningen kan bli automatiserad (Elbro, 2004). Att läsa med 

flyt menar Lundberg och Herrlin (2003) handlar om att kunna läsa med uttrycksfullhet, det vill säga att 

läsaren vet hur ord och satser betonas och när det är paus i texten. Det handlar också om att kunna läsa 

tillräckligt snabbt så att läsaren kan ta till sig innehållet i texten. Denna del av läsningen, att läsa med 

flyt, hänger nära samman med läsförståelsen, har läsaren flyt i läsningen så behöver den inte lägga all 

energi på avkodning utan kan istället fokusera på innehållet i texten. Elbro (2004) skriver att det är 

viktigt att avkodningen får mycket utrymme medan eleverna håller på att lära sig att avkoda ord, kan 

eleven inte avkoda ord är det svårt att komma fram till innehållet i texten och förstå det lästa. Till en 

början är det viktigare att eleverna blir självständiga läsare snarare än att förstå innehållet texten, att 

kunna läsa är en viktig upplevelse och när eleven senare kan avkoda är innehållet viktigare, menar 

både Elbro (2004) och Fridolfsson (2008).   

2.5.3 Läsförståelse 

Utan avkodning och läsförståelse existerar ingen läsfärdighet menar Elbro (2004). En automatiserad 

ordavkodning är som tidigare nämndes en förutsättning för att kunna rikta all uppmärksamhet mot 

innehållet i texten. Ordförrådets omfång är en mycket viktig faktor för läsförståelsen (Fridolfsson, 

2008; Elbro, 2004). Genom att läsa mycket byggs ordförrådet upp och elever som kan avkoda ord lär 

sig många nya ord genom att läsa mycket. Att läsa gynnar alltså läsförståelsen eftersom läsaren 

tillägnar sig fler ord genom att läsa och då ordförrådet växer skapas förutsättningar för att förstå det 

lästa skriver Elbro (2004). 

Karaktäristiskt för den tidiga läsinlärningen är extra fokus på avkodning av ord, men redan från början 

menar Lundberg och Herrlin (2003) är det viktigt att eleverna får uppleva budskapet i texterna trots att 

de kanske inte på egen hand kan komma fram till budskapet till en början. Eleverna behöver 

antagligen till en början hjälp av läraren att nå fram till budskapet i texterna genom att bena upp 

handlingens röda tråd, genom att aktivera elevernas förkunskaper, titta på hur bilder och handling 

hänger samman och genom att samtala för att skapa förväntningar för texten hos eleverna.  

2.5.4 Motivation och läsintresse 

Förutom ordavkodning, flyt i läsningen och läsförståelse spelar motivation och intresse roll för 

läsningen. Finns inget intresse kommer läsningen påverkas negativt skriver Elbro (2004). Fridolfsson 

(2008) menar att börjar läsningen trögt finns en risk att barnet tappar intresset att lära sig läsa. 

Författaren menar att motivationen hänger ihop med att eleven förstår nyttan i att kunna läsa, förstår 

eleven nyttan med att kunna läsa kan motivation och intresse höjas och detta bör underlätta 

läsinlärningen. Det är viktigt fortsätter Fridolfsson (2008) att eleven förstår att den blir bättre på att 

läsa genom att öva på att läsa. Läsandet får inte kräva för stor ansträngning för eleven för då finns en 

risk att eleven förlorar motivationen och därför ägnar mindre tid åt att läsa. Det är viktigt att det finns 

en balans mellan ansträngning och utbyte i läsningen för att inte eleven ska sluta ägna sig åt läsning 

skriver Fridolfsson (2008) och Lundberg och Herrlin (2003). För att ansträngningen inte ska bli för 
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stor menar Lundberg och Herrlin (2003) att motgångar kan förhindras genom att eleverna utvecklar en 

god, automatiserad ordavkodning och flyt i läsningen. Eleverna bör få läsa texter som är tillgängliga 

avseende ordval, meningsbyggnad och utformning. För att väcka lust och intresse för läsning är det 

viktigt att läraren hjälper eleverna att hitta böcker som är av intresse för eleven för att på så vis väcka 

lust och intresse för läsning. Då bör utbyte och ansträngning få en god balans.  

Vuxnas förväntningar på att barnet ska lära sig läsa har betydelse för elevens inlärning, positiva 

förväntningar och tilltro till barnet från vuxna är av betydelse (Fridolfsson, 2008). Läraren har en 

viktig uppgift menar Lundberg och Herrlin (2003) vad gäller att skapa ett bestående intresse för 

läsning hos eleverna, ett intresse som består så att eleven även ägnar sig åt läsning på fritiden eftersom 

att eleverna blir bättre på att läsa ju mer de läser. Tiden eleverna tillbringar i skolan är inte tillräcklig 

för att eleverna ska bli goda läsare. Får eleverna uppleva att de blir bättre på att läsa, underlättas 

glädjen i att kunna läsa och då bör eleven ägna mer tid åt läsning även på fritiden.  

Taube (2007) skriver att lära sig läsa får konsekvenser för allt arbete i skolan, fungerar inte läsningen 

påverkas skolarbete, självförtroende och självbild. Motgångar i läsinlärningen kan leda till att eleven 

ägnar allt mindre tid åt läsning, vilket inte gör eleven till en bättre läsare. Det är viktigt att de elever 

som riskerar att få det tufft med läsinlärningen att de fångas upp i god tid och får delta i förebyggande 

aktiviteter, för att förebygga och förhindra läs- och skrivsvårigheter, det är möjligt att bryta ett negativt 

mönster om åtgärder sätts in i god tid skriver Fridolfsson (2008). Hur ett förebyggande arbete kan 

organiseras, förutom arbete med språklekar i förskoleklassen, presenteras i nästa stycke. 

2.6 Läsinlärning med elever i riskzon att utveckla 

läs- och skrivsvårigheter  

Fridolfsson (2008) tycker att man ska ligga steget före i läsinlärningen för att förebygga och förhindra 

läs- och skrivsvårigheter. För att kunna lägga upp ett förebyggande arbete är det bra att följa elevernas 

läsutveckling genom att kartlägga läsutvecklingen och börja med kartläggning vid skolstart. Särskilt 

viktigt är att kartlägga elevernas fonologiska medvetenhet och bokstavskunskap och för att veta vilka 

elever som kommer behöva extra stöd i läsinlärningen är det viktigt att kartläggning görs individuellt 

med varje elev. Varför just fonologisk medvetenhet och bokstavskunskap bör kartläggas beror på att 

dessa kunskaper ger en bra fingervisning om hur läs- och skrivinlärningen kommer att utvecklas 

eftersom kunskaperna har betydelse för läsförmågan. De barn som har mindre kunskaper om detta kan 

utgöra en riskgrupp som kan utveckla läs- och skrivsvårigheter som därför kan behöva stöd i 

läsinlärningen, skriver Fridolfsson (2010). Høien och Lundberg (1999) och Fridolfsson (2008) menar 

att en tidig, intensiv och strukturerad läs- och skrivsatsning redan i första klass med elever som 

riskerar att få problem med läsning kan leda till att behov av specialpedagogiska insatser minskar. 

Fridolfsson (2008) menar att en intensiv satsning i första klass kan leda till att stöd i läsinlärningen 

inte längre behövs i andra klass. Studier har visat att elever som ligger efter i läsutvecklingen redan i 

den tidiga läsinlärningen, till exempel lär sig läsa sent, oftast ligger efter i läsutvecklingen även senare 

i grundskolan (Fridolfsson, 2010) och därför kan en tidig satsning vara av stor betydelse. Chansen till 

en god läsutveckling är större ju tidigare eleverna får hjälp att övervinna svårigheter, skriver 

Fridolfsson (2008).   

Undervisningsupplägget för elever i riskzon måste ha en balans mellan elevernas ansträngning och 

utbyte, arbetet ska alltså inte vara för lätt eller för svårt för eleverna skriver Høien och Lundberg 

(1999). För att hitta en balans mellan ansträngning och utbyte är det viktigt att läraren känner till den 
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enskilda elevens förutsättningar. Hur stödet organiseras, individuellt stöd i klassrummet, gå till ett 

annat rum eller stöd i mindre grupp, avgörs av elevens trygghet och framgång. Hur stödet organiseras 

spelar mindre roll så länge eleven känner trygghet och framgång menar Høien och Lundberg (1999). 

Fridolfsson (2008) skriver att en ostörd arbetsplats kan vara avgörande för om eleven ska lära sig läsa, 

då kan eleven i lugn och ro rikta all sin uppmärksamhet på läsningen, att gå ifrån klassrummet kan 

vara en god idé. Om eleverna som behöver stöd delas in i mindre grupper bör grupperna vara så 

kunskapshomogena som möjligt anser Fridolfsson (2008), då är det möjligt att anpassa övningarna till 

varje elevs förmåga. Helst ska arbetet i grupperna vara så individanpassat som möjligt, är det för stor 

spridning på gruppen blir det svårare att hantera och anpassa övningarna, övningarna kan annars bli 

för lätta eller för svåra för eleverna.  

Det bör läggas stor vikt vid att utveckla avkodningsförmåga hos eleverna som får specialundervisning 

eller extra stöd i läsinlärningen. Fridolfsson (2008) menar att svaga läsare har behov av att lära sig 

avkoda och därför är det viktigt att läs- och skrivinlärningen handlar om avkodning. Blir eleverna 

säkra på avkodning klarar de tidigt att läsa på egen hand och känslan av att kunna läsa på egen hand 

menar författaren är en drivkraft som tar eleverna vidare. När eleverna lär sig läsa är det viktigare att 

kunna läsa inte vad de läser och därför spelar innehållet till en början en underordnad roll. Kan inte 

eleven avkoda orden som står i texten kommer inte läsningen kännas meningsfull för eleven och då 

spelar inte heller innehållet någon större roll.  

3. Metod 

Nedan redogörs för de metoder som använts i undersökningen för att samla in data, även urval, 

genomförande, databearbetning, validitet och reliabilitet samt etiska aspekter presenteras i detta 

avsnitt.  

3.1 Undersökningsinstrument 

Undersökningen är en fallstudie och fallet som undersöks är en läsinlärningsmodell som används på en 

skola. Enligt Bryman (2002) är en fallstudie en uttömmande undersökning av ett fall och vad som ska 

uttömmas är skola XX läs- och skrivinlärningsmodell och främst hur de arbetar med modellen för att 

förebygga läsinlärningsproblem hos elever i förskoleklass och årskurs 1. 

Syftet och frågeställningen för arbetet har undersökts genom deltagande observation som metod. 

Deltagande observation har skett under ett informationsmöte om skola XX arbete med 

läsinlärningsmodellen och en period efter mötet deltog jag i skola XX arbete med 

läsinlärningsmodellen i verksamheten, under vilken även deltagande observation tillämpades. Enligt 

Merriam (1994) är deltagande observationen kanske den mest grundläggande metoden för att samla in 

information under en fallstudie. 

3.1.1 Informationskälla 

Information om läsinlärningsmodellen har framkommit genom deltagande observation och 

informationen kommer från en informationskälla. Informationskällan är en pedagog på skola XX som 

arbetar med modellen. Informationskällan, pedagogen, har undersökts på två sätt för att få en bredare 
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beskrivning av arbetet med modellen och för att säkerställa att det jag hört och sett stämmer. Dels har 

informationskällan undersökts genom deltagande observation i informationskällans, pedagogens, 

arbete med modellen och genom att ställa frågor till pedagogen och genom deltagande observation 

under ett informationsmöte med pedagogen.  

3.1.2 Deltagande observation 1: informationsmöte 

Deltagande observation tillämpades under ett informationsmöte. Informationsmötet riktade sig till 

lärare på en annan skola inom samma kommun som skola XX som ska starta ett liknande 

läsinlärningsarbete som skola XX. Varför deltagande observation valdes var för att jag erbjöds att 

delta och mötet passade syftet med undersökningen. Etnografi som deltagande observationen numera 

kallas, enligt Bryman (2002), kan innefatta att den som undersöker just lyssnar på och deltar i samtal 

av olika slag, jag deltog i och lyssnade på samtal under informationsmötet.     

3.1.3 Deltagande och icke-deltagande observation: skola XX arbete med 

läsinlärningsmodellen 

Deltagande observation och icke-deltagande observation tillämpades under en period efter 

informationsmötet. Min observatörsroll skiftade mellan att fullständigt delta i verksamhetens 

aktiviteter, främst under tillfällen då undervisning inte pågick, till att stundtals, under 

läsinlärningslektioner, vara mer iakttagande och mindre deltagande. Jag deltog i skola XX, en 

pedagogs arbete med läsinlärningsmodellen i verksamheten för att få mer information om 

läsinlärningsarbetet, för att kunna uppfylla syftet med undersökningen och för att kunna besvara 

studiens frågeställning. 

Icke-deltagande observation handlar om att undersökaren befinner sig i miljön som studeras, iakttar 

och lägger märke till skeenden i miljön utan att själv delta i det som händer. Icke-deltagande 

observation kan användas i kombination med ostrukturerade observationer vilket innebär att 

observatören noterar skeenden så utförligt som möjligt om det som händer i miljön (Bryman, 2002). 

Icke-deltagande och ostrukturerade observationer användes i studien under de läsinlärningslektioner 

jag deltog i på skola XX. Ostrukturerade och icke-deltagande observationer valdes för att kunna 

dokumentera och göra en utförlig beskrivning av arbetet med läsinlärningsmodellen, vilket antagligen 

hade varit svårt om jag hade deltagit helt i verksamhetens aktiviteter. Under läsinlärningslektionerna 

valde jag alltså att ha en mer iakttagande observatörsroll. 

Deltagande observationer kan enligt Bryman (2002) innefatta att undersökaren frågar informanten 

frågor som det inte gått att få svar på genom att enbart observera. Frågor har ställts till en informant 

under deltagande i informantens arbete med läsinlärningsmodellen på skola XX. Frågorna ställdes 

under tillfällen då informanten inte undervisade och svaren på frågorna har använts som 

informationskälla i undersökningen och ställdes i syfte att förtydliga oklarheter. Senare ges en 

beskrivning av informanten. 

3.2 Urval 

Skola XX är en skola i en kommun söder om Stockholm. Skolan i denna fallstudie valdes ut genom 

utnyttjande av kontakter. Jag kom i kontakt med skolan genom praktik i lärarutbildningen och har på 

så vis fått intresse för skola XX arbete med läsinlärning. En pedagog som arbetar på skola XX 

tillfrågades att delta i undersökningen eftersom att jag ansåg denne vara representativ för min studie. 

Varför pedagogen som tillfrågades ansågs vara representativ för undersökningen var för att denne har 
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ett övergripande ansvar för språklek i förskoleklassen och till viss del ansvar för läsinlärningen i 

årskurs 1 på skola XX. Pedagogen är en av dessa på skola XX som utarbetat läsinlärningsmodellen 

och arbetar dagligen enligt denna. Alltså valdes en pedagog ut på skola XX och eftersom att denne 

valde att delta i undersökningen kallas pedagogen fortsättningsvis för informant.  

3.3 Genomförande 

Först kontaktades informanten under en praktikperiod före starten för denna studie. Informanten 

svarade att hon kunde tänka sig att ställa upp och dela med sig av information om 

läsinlärningsmodellen. Informanten kontaktades igen vid ett senare tillfälle och nämnde att det fanns 

möjlighet att delta i ett informationsmöte som hon skulle hålla i för lärare på en annan skola i samma 

kommun. Mötet skulle ta upp relevant information för denna studie och därför tackade jag ja till 

erbjudandet att delta i informationsmötet. Informanten tillfrågades om det fanns möjlighet för mig att 

spela in informationsmötet med en mp3-spelare, informanten såg inga hinder i att det hon skulle 

berätta skulle spelas in. Senare fick informanten ett missivbrev (Bilaga 1) som tog upp de 

forskningsetiska principerna. Missivbrevet undertecknades av informanten före undersökningen 

startade, genom undertecknandet godkände informanten sitt deltagande i undersökningen. 

Informationsmötet inleddes med en presentation av min undersökning för övriga deltagare i mötet. De 

fick reda på syftet med undersökningen och att mötet skulle spelas in med mp3-spelare. Jag berättade 

att jag skulle spela mötet i syfte att få reda på hur skola XX arbetar med läsinlärningsmodellen och att 

det var vad informanten berättade om arbetssättet som var i mitt fokus, inte vad de övriga deltagarna 

pratade om.  De fick reda på att det inspelade materialet förstörs då undersökningens syfte är uppfyllt.  

Mötet pågick i fyra timmar vilket var en anledning till att jag valde att spela in mötet. Den andra 

anledningen till att inspelning valdes var för att inspelningen skulle göra det möjligt för mig att 

genomlyssna det inspelade flera gånger i efterhand. Efter mötet transkriberades det inspelade 

materialet (transkribering finns tillgänglig). I transkriberingen valdes den information som är relevant 

för studien ut, det vill säga den information som kan besvara frågeställningen och uppfylla 

undersökningens syfte. Varför materialet transkriberades var för att underlätta analysen av det som 

sagts och för att det genom transkriberingen skulle bli möjligt att gå igenom materialet flera gånger 

(Bryman, 2002).  

Med utgångspunkt i det transkriberade materialet genomfördes veckan därpå deltagande observationer 

i informantens vardagliga arbete med läsinlärningsmodellen i skola XX. Deltagande observationerna 

gjordes för att komplettera den information som framkommit under mötet för att på så vis få en 

bredare beskrivning av läsinlärningsmodellen och för att kunna uppfylla arbetets syfte och besvara 

dess frågeställning. Deltagande observationerna i verksamheten bestod av att observera informantens 

lektioner, som jag kallar icke-deltagande observationer, och att ställa frågor till informanten före och 

efter dennes lektioner. Deltagande observationerna pågick i totalt fem dagar utspridda på två veckor. 

Under tiden då observationerna pågick fördes anteckningar om det som skedde i verksamheten. 

Noteringarna skrevs ner för hand med hjälp av papper och penna för att dokumentera det som 

framkom om läsinlärningsmodellen.  

De lektioner som observerades var enbart informantens lektioner. Dessa observationer skedde i stort 

sätt enbart i informantens klassrum. Min placering i rummet under observationer av informantens 

lektioner var antingen vid bordet i informantens klassrum, alltså vid samma bord som eleverna eller så 

satt jag i ett hörn strax bakom bordet i informantens klassrum.  
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Under perioden då jag deltog i informantens arbete fanns rika möjligheter att ställa frågor (Bilaga 2) 

till informanten om arbetet med läsinlärningsmodellen, om sådant som inte framgått så tydligt i 

informationsmötet eller i lektionsobservationerna. Vi samtalade med varandra både före och efter 

informantens lektioner. Informanten kändes trygg med att jag ställde frågor och svarade mer än gärna 

på dessa. Frågorna ställdes inte var och en efter varandra i följd under ett och samma tillfälle, utan 

ställdes under olika tillfällen eftersom frågorna uppkom under olika tillfällen under de fem dagarna. 

Hänsyn togs till när informanten verkade ha tid att svara på frågor. Frågor och svar skrevs ner för hand 

med hjälp av papper och penna. 

3.4 Databearbetning 

Bearbetning av det insamlade materialet har bestått av genomläsning av anteckningar från 

observationer, genomläsning av svar på frågor och genomläsning av det transkriberade 

informationsmötet. Den information som kan användas för att uppfylla syftet med undersökningen och 

besvara undersökningens frågeställning har varit av intresse. Syftet och frågeställningen har alltså styrt 

datamaterialets relevans. 

3.5 Validitet och reliabilitet 

Enligt Brymans (2002) beskrivning handlar extern validitet om ”huruvida resultaten från en 

undersökning kan generaliseras utöver den specifika undersökningskontexten.”(s. 44). För detta arbete 

handlar det om huruvida det går att generalisera undersökningens resultat till andra fall, då endast ett 

fall har undersökts i studien. Jag är tveksam till att det går att generalisera denna studies resultat till 

andra fall. Fallstudieforskare menar att det inte är ett syfte med fallstudien att generalisera resultaten 

till andra fall (Bryman, 2002). Bryman (2002) skriver att validiteten dessutom blir tvivelaktig om man 

använder icke-slumpmässig urvalsmetod. I denna undersökning användes icke-slumpmässig 

urvalsmetod eftersom att skola XX läsinlärningsmodell och informanten var noggrant utvalda. Vilket 

ytterligare tyder på att det är svårt att generalisera denna studies resultat. 

Reliabiliteten handlar om noggrannhet vid mätning. Johansson och Svedner (2010) skriver att har 

mätningarna hög grad av noggrannhet fås samma svar vid upprepade mätningar. Jag skulle vilja påstå 

att reliabiliteten för detta arbete är låg eftersom det egentligen inte ens genomförts mätningar i 

undersökningen och skulle en liknande undersökning upprepas skulle det möjligen ge ett annat resultat 

än denna undersöknings resultat.  

Enligt Merriam (1994) handlar inre validitet om hur väl ens resultat stämmer överens med 

verkligheten. Att använda en informationskälla i undersökningen, som jag gjort, ifrågasätter möjligen 

hur väl resultaten stämmer överens med verkligheten eftersom att resultaten av arbetet med 

läsinlärningsmodellen endast kommer från en och samma person. Alltså borde denna undersökning 

även ha låg grad av inre validitet. Hade jag undersökt hur flera pedagoger arbetar med 

läsinlärningsmodellen hade denna undersökning möjligen haft en högre grad av inre validitet.  

3.6 Etiska aspekter 

De forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 1990) har tagits hänsyn genom att det skickats ett 

brev till informanten (Bilaga 1), däri redogjordes vad undersökningens syfte är. Att informationen 
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endast är avsedd att användas för att uppfylla denna undersöknings syfte, att inga namn kommer att 

nämnas i texten, att det är tillåtet att avbryta sitt deltagande i undersökningen när helst informanten 

själv vill och att det material som spelas in kommer att förstöras. Fokus för undersökningen har inte 

varit att göra en bedömning av informanten i skola XX, vilket talades om för denne, det är 

läsinlärningsmodellen och arbetssättet som varit i fokus.  

4. Resultat 

Nedan följer en redovisning av de resultat som framkommit i undersökningen. Resultaten som 

presenteras i detta avsnitt är indelade i kategorier och under varje kategori beskrivs de aktiviteter som 

verkar vara karaktäristiska för skolans läs- och skrivinlärningsmodell. Eftersom att fokus för studien är 

läsinlärningen kallar jag beskrivningen för skola XX läsinlärningsmodell. I den löpande texten 

försöker jag även presentera varifrån informationen kommer. Först presenteras skola XX och 

informanten i undersökningen. 

4.1 Skola XX och informant på skola XX 

Skola XX arbetar enligt en läsinlärningsmodell som är av intresse i detta arbete. Skolan ligger i en lantlig miljö, i 

en liten kommun söder om Stockholm. Totalt går det omkring 300 elever på skolan läsåret 2010/2011. De har 

arbetat enligt modellen sedan ett par år tillbaka och informanten i undersökningen har varit med och utarbetat 

modellen. För närvarande går det cirka 60 barn i förskoleklassen och cirka 80 barn i årskurs 1 på skolan. Barnen 

i förskoleklassen är indelade i två grupper och eleverna i årskurs 1 är indelade i tre klasser. 

Informanten organiserar och planerar all språklek i förskoleklass, har boksamtal med elever i 

förskoleklassen med försenad språkutveckling, ger extra stöd i läsinlärningen åt elever i årskurs 1 och 

har läsförståelse med alla elever i årskurs 1. Informantens arbete består endast av svenskundervisning 

med elever i förskoleklass och i årskurs 1. När informanten undervisar sker undervisningen till största 

del i informantens egna klassrum, utom när årskurs 1 har läsförståelseträning. Informantens klassrum 

är ett litet klassrum på skola XX och elever som undervisas av informanten kommer alltid i mindre 

grupper när de har språklek eller svensklektion till informantens klassrum. Det är aldrig en hel klass 

som kommer till informanten samtidigt. De som kommer till informanten i årskurs 1 går ifrån 

klassrumsundervisning under svensklektioner för att få extra stöd. Elever i förskoleklassen kommer till 

informanten i mindre grupper när alla elever i förskoleklassen har språklek i mindre grupper. De 

elever i förskoleklassen som har försenad språkutveckling har boksamtal i informantens klassrum när 

övrig klass gör annat. Läsförståelseträningen sker i halvklass, vad övrig klass som inte har 

läsförståelseträning gör under tiden framgår inte.   

4.2 Beskrivning av skola XX läsinlärningsmodell  

4.2.1 Språklekar i förskoleklassen 

Under informationsmötet framkommer att på skola XX börjar de arbeta med språklekar från 

höstterminen i förskoleklass. Informanten i undersökningen har ett övergripande ansvar för planering 
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och organisering av alla språklekar i förskoleklassen, även de språklekar som andra pedagoger 

genomför. Under de första veckorna i förskoleklassen delar informanten i eleverna i språkleksgrupper 

om cirka tio elever per grupp. Detta läsår är eleverna i förskoleklassen indelade i sex språkleksgrupper. 

Varje pedagog som arbetar i förskoleklass har ansvar för en varsin av de sex språkleksgrupperna och 

genomför två till tre språklekspass per vecka med sina respektive grupper. Informanten berättar att hon 

själv träffar de sex språkleksgrupperna och genomför ett språklekspass i veckan med varje grupp, 

vilket betyder att varje språkleksgrupp totalt har tre till fyra språklekspass i veckan. 

Läsåret i förskoleklassen startar med att informanten gör en individuell kartläggning av varje barns 

språkliga medvetenhet med hjälp Testa språket med Trulle (Palmqvist, 2007), i Trullematerialet, som 

innehåller rim, meningar, ord, stavelser och ljud. Utifrån resultaten i kartläggningen kan informanten 

dela in eleverna i språkleksgrupper, tanken är att de elever som befinner sig på ungefär samma nivå 

beträffande språklig medvetenhet hamnar i samma språkleksgrupp. Informanten berättar att med tio 

elever i samma grupp som har ungefär lika mycket språklig medvetenhet blir det ett lagom spann och 

utifrån gruppindelningen kan svårighetsgraden på språklekarna hela tiden anpassas till den enskilda 

gruppen. Informanten menar att det annars är väldigt svårt att möta elever som inte kan rimma och 

elever som kan läsa med samma övningar, hon berättar att de som kan läsa tycker att det är tråkigt för 

att leken är för lätt och andra tycker att leken är för svår, därför väljer de att dela in eleverna i 

språkleksgrupper. Utifrån gruppindelningen finns det även möjlighet att utmana de som har kommit 

längre i språklig medvetenhet att gå vidare i raskare tempo med språklekarna. Informanten redogör om 

att arbetet med språkleksgrupperna genom åren har utvecklat alla elever, de svagare har kommit ikapp 

och de starkare har kommit vidare. Informanten berättar att det är skolans uppdrag att utveckla alla 

individer och det har de lyckats med genom att nivågruppera eleverna i språkleksgrupper. 

Grunden för språklekarna bygger på Lundbergs Bornholmsmodellen (2007). Men övningsmaterialet 

kompletteras med mycket annat berättar informanten. Strukturen i modellen är ändå välbeprövad och 

forskningsbaserad, men det blir för lite att bara leka lekarna i Bornholmsmodellen, menar informanten. 

Informanten kompletterar materialet med fler övningar, bilder och konkret material utöver det som 

ingår i Bornholmsmodellen, för att eleverna ska uppleva lekarna varierade och lustfyllda och för att 

eleverna ska få analysera varje gång de får en uppgift. Annars menar informanten att det finns en risk 

att eleverna lär sig övningar utantill, till exempel att ”tåg är ett kort ord för att fröken säger det” men 

eleven förstår inte varför det är ett kort ord. Informanten upplever att eleverna tycker att lekarna är 

roliga, spännande och varierade när Bornholmsmodellen kompletteras.  

Tre av de sex språkleksgrupperna i förskoleklassen har fyra språklekspass per vecka, dessa elever 

anser informanten behöver öva språket mer eftersom eleverna inte kommit så långt inom språklig 

medvetenhet. De tre andra språkleksgrupperna har språklekspass tre gånger per vecka, dessa elever har 

kommit en bit inom språklig medvetenhet, det handlar om elever som kan läsa eller har förstått första 

och sista ljudet i ord, de behöver inte lika mycket övning eftersom de förmodligen inte kommer få 

problem med läsningen om de fortsätter utvecklas på samma sätt, säger informanten. Informanten 

berättar att eleverna har olika förutsättningar när de kommer till förskoleklassen eftersom de kommer 

från olika förskolor i kommunen som arbetar olika med språket. De elever som inte har så goda 

förutsättningar behöver öva mer för att om de inte skulle få mer övning skulle de möjligen få 

svårigheter med läsningen i framtiden. I samband med att informanten säger detta hänvisar hon till 

resultat från en studie av arbete med Lundbergs (2007) Bornholmsmodellen som visar att det är viktigt 

att arbeta med språklekar och arbetar man med språklekar varje dag får man ut maximal effekt av 

lekarna i Bornholmsmodellen. 
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För att eleverna ska ha möjlighet att följa sin utvecklingsgång är det meningen att indelningen i 

språkleksgrupperna är flexibel, vilket betyder att en elev inte behöver vara kvar i samma grupp under 

hela läsåret i förskoleklassen, berättar informanten. Om en elev har svårt att följa med i språklekarna 

som leks i den grupp eleven är placerad i får eleven möjlighet att byta grupp och leka språklekar i ett 

lugnare tempo. Någon elev kan behöva få byta grupp för att leka språklekar i ett raskare tempo. För att 

ha koll på hur det går för eleverna i språklekarna för varje pedagog anteckningar om eleverna i sina 

respektive grupper. Genom anteckningarna får informanten reda på hur hon ska planera kommande 

språklekar och ifall det är dags för någon elev att få byta språkleksgrupp. Informanten anser att det är 

ett bra system med anteckningarna eftersom hon endast träffar eleverna en gång i veckan, som en hjälp 

i planering och organisering av lekarna. 

Informanten tycker att gruppindelningen underlättar för eleverna att hålla sig aktiva under 

språklekspassen. Skulle de leka lekarna i helklass skulle eleverna vara mindre aktiva för att de vet att 

chansen att få en uppgift är liten, men i smågrupperna vet eleverna att de får minst en uppgift var och 

det håller eleverna aktiva, säger informanten. För att alla elever i gruppen ska få varsin uppgift delas 

uppgifterna ut i turordning till en elev i taget och de går laget runt, under varje språklek. 

Informanten nämner att hon tycker att det är viktigt att pedagogerna är väl förberedda inför 

språklekarna och har läst inledningstexten till den lek som ska lekas. Det är viktigt att veta vilka 

övningar som är lagom avancerade och vilka som är mer avancerade för att inte uppgifterna ska vara 

för lätta eller för svåra för eleverna. Det är till exempel bra att veta vilka konsonanter och vokaler som 

är enklare att börja med när eleverna arbetar med ljud i ord, för att på så vis kunna anpassa leken till 

eleverna. Informanten menar att det inom grupperna går att anpassa svårighetsgraden på uppgifterna 

till varje elev i gruppen, eleven får en uppgift som informanten vet att eleven klarar av.  

När de leker lekarna i Bornholmsmodellen (Lundberg, 2007) börjar de med avsnittet som handlar om 

meningar och att skapa meningar, sedan kommer avsnittet om ord och att dela in meningar i ord. 

Informanten berättar att det är viktigt när de gör övningar om ord att orden till en början är enstaviga 

för att det annars finns en risk att eleverna tror att de ska dela in meningar i stavelser, om orden i 

meningarna är flerstaviga. För att koppla till skriftspråket så skrivs text på tavlan under språklekarna, 

informanten hänvisar till att forskning visar på att kopplingen mellan fonem och bokstäver är 

jätteviktig, därför börjar de koppla till skriftspråket före de kommer till avsnittet om bokstäver i 

Bornholmsmodellen. Sedan arbetar de med långa och korta ord, sammansatta ord och sedan kommer 

de till avsnittet om ljuden i språket. En del elever tycker att lekarna i Bornholmsmodellen är för svåra 

då de kommer till avsnittet om ljud och därför får eleverna arbeta med ett annat material ett tag tills de 

förstått principen med ljuden i språket. Sedan återgår de till att leka lekarna i Bornholmsmodellen. 

Informanten menar att det inte är bra att eleverna som inte förstår språklekarna om ljuden i 

Bornholmsmodellen ska behöva sitta med på fler lekar utan att förstå och därför har de valt att arbeta 

med ett annat material med dessa elever ett tag. De elever som hänger med i avsnittet om ljuden i 

språket i Bornholmsmodellen fortsätter arbeta enligt den arbetsgången. Informanten berättar att de 

arbetar länge med ljuden för att säkerställa att eleverna förstått principen.  

Under observationer av informantens arbete med språklekar i förskoleklassen framkommer att 

informanten planerar all språklek och genomför sex språklekspass per vecka, precis som hon berättar i 

mötet. För att planera och anpassa lekarna till respektive språkleksgrupp går informanten igenom de 

anteckningar som de andra pedagogerna skrivit, som hon också berättar om under informationsmötet. 

Informanten sammanställer alla anteckningar i ett block och berättar att anteckningarna ska användas 

som underlag i en diskussion om gruppbyte för de elever som behöver öva språket i ett raskare eller 

lugnare tempo.  
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Genom frågor till informanten (Bilaga 2), under deltagande i dennes arbete med läsinlärning, 

framkommer att det övergripande målet med språklek är att alla elever ska knäcka läskoden och med 

det menar informanten att eleverna ska förstå hur man ljudar ihop bokstäver till ord. Eleverna ska lära 

sig att ljuda ihop korta ord med tre bokstäver, det vill säga vet hur man gör när man läser och kunna 

koppla ljud till bokstav. Dit strävar arbetet med språklek i förskoleklassen. Det framkommer även att 

arbetet med språklek är en insats för att förebygga läs- och skrivsvårigheter. Informanten berättar 

dessutom att det märks skillnad hos de elever som inte gått i skola XX sedan förskoleklass, att dessa 

elever inte är lika säkra på att analysera ljud i ord. Informanten frågades även vad tanken med 

nivågrupperingen i språkleksgruppen är och svarar att meningen är att eleverna ska få en känsla av att 

de har lyckats. De ska känna att de kan och samtidigt få en utmaning.  

4.2.2 Högläsning och boksamtal i förskoleklassen 

Informanten berättar under informationsmötet att det i förskoleklassen går en grupp elever som ligger 

efter i språkutvecklingen. Dessa elever får förutom att leka språklekar även öva språket via boksamtal 

för att öka sina ordförråd. Informanten säger att de högläser ur en bok och samtalar om boken. 

Under lektionsobservationerna visar det sig hur informanten arbetar med dessa elever. Vid ett par 

tillfällen i veckan arbetar eleverna med boksamtal och boksamtalen sker i mindre grupper om tre till 

fem elever per grupp. Informanten högläser ur en bilderbok under varje observerat tillfälle. Emellanåt 

stannar informanten upp i högläsningen för att tillsammans med eleverna samtala om bilderna och 

händelserna i boken. Eleverna och informanten kopplar bilderna i boken till handlingen i texten och 

informanten ställer frågor till eleverna som de kan besvara genom att bland annat titta på bilderna. Hon 

frågar till exempel ”hur många smörgåsar är det på bilden?” och genom att en elev räknar smörgåsarna 

kan eleven besvara frågan. Eleverna får även öva på att förutsäga vad de tror ska hända härnäst i boken 

före informanten läser vidare. Efter ett boksamtal berättar informanten igen, precis som under 

informationsmötet, att eleverna får extra övning eftersom de behöver utveckla sina ordförråd. Det 

ställdes inga frågor till informanten om dessa boksamtal. 

4.2.3 Läsinlärning i årskurs 1 

Resultaten om läsinlärningen i årskurs 1 framkommer endast genom frågor till informanten. Jag frågar 

informanten om detta eftersom jag känner mig osäker på hur de egentligen arbetar inom området. 

Varför jag är osäker är för att informanten till största del har läsinlärning med de elever i årskurs 1 som 

behöver ha extra stöd och de resultaten säger inget om hur arbetet med läsinlärningen ser ut för alla 

elever i årskurs 1, därför väljer jag att fråga informanten om detta.  

Informanten berättar att läsinlärningen startar med övning av avkodning genom Bornholmsmodellen 

(Lundberg, 2007) i förskoleklassen och de elever som behöver fortsätter även att öva språket via 

språklekar i årskurs 1. Från och med årskurs 1 övar eleverna läsförståelse varje vecka i halvklass. 

Informanten berättar att det viktiga med läsinlärningen är att eleverna lär sig ljuda för annars finns en 

risk att de gissar vad det står i texten och sedan är det viktigt att eleverna får upp ett flyt i ljudandet, 

säger informanten.  

Informanten får även en fråga om hur läseböcker väljs ut till elever, eftersom att jag ser att 

informanten delar ut olika läseböcker till eleverna. Informanten svarar att läseböckerna bestäms och 

anpassas till eleven eftersom de inte använder en gemensam läslära. Böckerna som väljs ut är enkla 

böcker som ska upplevas lustfyllda genom att eleverna klarar av att läsa självständigt. Informanten 

menar att tidigt i läsinlärningen är det viktigare att kunna avkoda ord inte vad man läser. I årkurs 1 bör 

eleverna kunna läsa enkel ljudenlig text, tillägger informanten.  
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4.2.4 Extra stöd i läsinlärningen i årskurs 1 

Under informationsmötet berättar informanten att hon i läsinlärningen i årskurs 1 tar hand om de 

elever som behöver lära sig fler bokstäver. Informanten säger att nästan alla elever i årskurs 1 har 

knäckt läskoden men de har elever i årskurs 1 som inte kan så många bokstäver och därför behöver 

bokstavsträning. Hon berättar också att de elever hon tar hand om i läsinlärningen behöver bli säkrare 

på att koppla fonem till bokstav och att sammanljuda bokstäver till ord. Övningen av bokstäver, fonem 

och sammanljudning sker i mindre grupper eftersom att informanten anser att flera elever i årkurs 1 

behöver öva dessa områden och grupperna består av elever som behöver öva samma område. Ibland 

övar de språket tillsammans i de den mindre gruppen och ibland arbetar eleverna individuellt med 

olika övningar inom gruppen. Informanten berättar att eleverna tycker att det är skönt att få vara i 

informantens klassrum för att det är mer lugn och ro där än vad det är i klassrummet.  

Under lektionsobservationerna visar det sig att eleverna som får extra stöd i läsinlärningen kommer till 

informanten nästan varje förmiddag under veckan för att få stöd. Det är olika grupper av elever som 

kommer till informanten under förmiddagarna och övningarna består av att analysera fonem i ord, byta 

ut fonem i ord och att sammanljuda bokstäver till ord. De lär sig fler bokstäver och bokstävernas 

motsvarande fonem. Övningarna görs gemensamt ungefär som språklekarna i förskoleklassen och 

ibland arbetar eleverna med olika individuella uppgifter inom gruppen, som informanten även berättar 

under informationsmötet.  

När jag frågar informanten om det extra stödet berättar hon att hon enbart tar hand om de elever som 

behöver extra stöd i läsinlärningen i årskurs 1. Det är elever som inte kan så många bokstäver, som 

hon säger i informationsmötet, eleverna kan heller inte läsa enkel ljudenlig text eller arbeta 

självständigt i klassrummet. Många av de elever som kommer till henne har svårt att följa arbetet i 

klassrummet under svensklektionerna eftersom att arbetet i klassrummet till största del bygger på att 

eleverna ska arbeta självständigt i egen takt. Många av de elever som kommer till informanten under 

svensklektionerna kan till exempel glömma bort vilken bokstav de arbetar med i sina arbetsböcker då 

de arbetar självständigt i klassrummet, säger informanten. Informanten berättar att en grupp elever kan 

bestå av elever som totalt känner till tio bokstäver och därför behöver lära sig fler. De som får stödet 

kommer endast till informanten under svensklektionerna, eleverna som kommer till informanten får 

ingen extra svenska utöver vad övriga elever i klassen får utan de får extra stöd under de lektioner då 

hela klassen har svenska. Målet med de mindre grupperna som informanten tar hand om i årskurs 1 är 

att eleverna ska lära sig fler bokstäver och bli säkrare på att sammanljuda bokstäver till ord, som hon 

nämner i informationsmötet.  

Informanten tillfrågas även vad som avgör att en elev får extra stöd i läsinlärningen i årskurs 1. Hon 

svarar att de i början av terminen i årskurs 1 görs individuella bokstavstest med varje elev, resultatet 

på testet avgör ifall en elev behöver ha extra stöd av informanten. Kan eleven till exempel bara tio 

bokstäver så får eleven extra stöd. Jag frågar också informanten om hur många av eleverna som får 

extra stöd i läsinlärningen som har gått i skola XX sedan förskoleklass. Informanten svarar att av alla 

åttio elever i årskurs 1 är det fjorton elever som får extra stöd och dessa fjorton elever utgörs bland 

annat av elever som inte gått i skola XX sedan förskoleklass. Hon tillägger att alla elever som går i 

årskurs 1 har knäckt läskoden men de som får stödet kan ett fåtal bokstäver.  

4.2.5 Högläsning och läsförståelse i årskurs 1 

Informanten redogör under informationsmötet om att hon varje vecka har läsförståelseträning med 

eleverna i årskurs 1. Informanten nämner även att högläsning och läsförståelse är jätteviktiga aspekter 

i läsinlärningen, det är viktigt menar hon att eleverna får diskutera och koppla texterna till sig själva. 
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Som nämndes i informationsmötet så visar det sig i lektionsobservationerna att informanten har 

läsförståelseträning med eleverna i årskurs 1 och läsförståelsen sker under varje observerat tillfälle i 

halvklass. Alltså har inte alla elever i årskurs 1 läsförståelseträning samtidigt. Under de observerade 

läsförståelselektionerna arbetar de med att bena upp den röda tråden i olika berättelser efter att 

informanten högläst berättelsen för eleverna. Informanten tillfrågades inget om läsförståelseträningen 

eftersom att jag ansåg att detta inte behövdes.  

4.2.6 Kartläggning av läsutveckling 

I skola XX börjar de kartlägga elevernas läsutveckling med Lundberg och Herrlins (2003) 

kartläggningsmaterial i God läsutveckling i årskurs 1. Informanten berättar, under informationsmötet, 

att om de skulle kartlägga eleverna i förskoleklassen med materialet så skulle de starta kartläggning 

enligt materialet på vårterminen och i så fall skulle området fonologisk medvetenhet vara det mest 

aktuella i kartläggningen. Informanten talar om att de vanligen inte gör kartläggning enligt materialet i 

förskoleklassen eftersom eleverna hamnar så långt ner inom spalten fonologisk medvetenhet, eftersom 

det inte är så många som kan så mycket inom området. Informanten menar att det är bättre att börja 

med kartläggningsmaterialet när eleverna kan läsa. I förskoleklassen är det mer intressant att kartlägga 

fonologisk medvetenhet, om man väljer att kartlägga enligt God läsutveckling (Lundberg och Herrlin, 

2003), eftersom det är inom fonologisk medvetenhet de arbetar i förskoleklassen. Det framgår i 

lektionsobservationerna att informanten kartlägger elever i årskurs 1 med hjälp av individuella 

läsutvecklingsscheman ur materialet God läsutveckling (Lundberg och Herrlin, 2003). Jag behöver 

inga kompletterande uppgifter om kartläggning och därför ställer jag heller inga frågor till informanten 

om detta.  

4.3 Sammanfattning av resultat 

Vad som framgår om skola XX läsinlärningsmodell är att skola XX arbetar systematiskt med 

språklekar tre till fyra gånger per vecka från höstterminen i förskoleklass. Språklekarna leks enligt 

strukturen i övningsmaterialet Bornholmsmodellen (Lundberg, 2007). I början av terminen i 

förskoleklass gör informanten en individuell kartläggning av varje elev för att få reda på elevernas 

språkliga medvetenhet. Utifrån kartläggningen delas eleverna in i språkleksgrupper, inom vilka 

språklekarna leks. Informanten menar att tanken med språklekarna är att förebygga läs- och 

skrivsvårigheter och målet med språklekarna är att alla elever ska knäcka läskoden, det vill säga kunna 

koppla fonem till bokstav och kunna sammanljuda bokstäver till ord. 

Elever i förskoleklassen som ligger efter i språkutvecklingen får utöver språklekarna extra övning i 

språket via boksamtal genom att få lyssna till högläsning och samtala om det lästa. Informanten menar 

att eleverna som ligger efter i språkutvecklingen behöver öka sina ordförråd och att de därför får 

lyssna till högläsning och samtala om det lästa. 

Läsinlärningen organiseras med övning av avkodning via Bornholmsmodellen (Lundberg, 2007) med 

start i förskoleklass och med fortsättning i årskurs 1 vid behov och de övar läsförståelse varje vecka i 

halvklasser från och med årskurs 1.  

Informanten tar reda på elevernas bokstavskunskaper i början av höstterminen i årkurs 1 via ett 

individuellt bokstavstest med varje elev, de elever som kan ett fåtal bokstäver får komma till 

informanten för att lära sig fler. I årskurs 1 får de elever som känner till ett fåtal bokstäver extra stöd 

av informanten under svensklektionerna. Stödet ges i smågrupper, inom vilka eleverna behöver 

ungefär samma övningar. De övar på att bli säkrare på att avkoda ord och att lära sig fler bokstäver. 
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Det viktiga menar informanten är att eleverna lär sig ljuda och avkoda ord, det vill säga lär sig läsa 

enligt den alfabetiska principen, annars finns det en risk att de gissar vad som står i texten. Sedan är 

det viktigt att eleverna får upp ett flyt i ljudandet.  

I skola XX används inga gemensamma läseböcker i årkurs 1, läseböcker bestäms och anpassas till 

eleven. I årskurs 1 läser eleverna enkla böcker som ska upplevas lustfyllda genom att de klarar av att 

läsa självständigt. Tidigt i läsningen, berättar informanten, är det viktigare att eleverna kan avkoda inte 

vad de läser. I årskurs 1 ska eleverna klara av att läsa enkel ljudenlig text, även de som inte klarar detta 

får extra stöd under svensklektionerna av informanten.  

Läsförståelse har informanten med alla elever i årskurs 1 varje vecka. Informanten menar att det är 

jätteviktigt med läsförståelse och högläsning. De arbetar med att bena upp den röda tråden i berättelser 

utifrån böcker som informanten högläser ur. 

Kartläggning av elevernas läsutveckling startar informanten med i årskurs 1 enligt 

kartläggningsmaterialet God läsutveckling (Lundberg och Herrlin, 2003). 

5. Metod och resultatdiskussion 

Syftet med det här arbetet är att beskriva, undersöka och analysera en modell för den tidiga läs- och 

skrivinlärningen i förskoleklass och årskurs 1 som används på skola XX och jag vill ta reda hur de 

arbetar med läsinlärningsmodellen för att förebygga läsinlärningsproblem hos elever i förskoleklass 

och årskurs 1. Nedan följer en diskussion om valet av undersökningsmetod och sedan sker en 

diskussion och analys av skola XX läsinlärningsmodell, en analys av undersökningens resultat med 

anknytning till litteratur. Mot slutet, i stycket sammanfattning, försöker jag besvara studiens 

frågeställning med hjälp av de resultat som framkommit i undersökningen, med stöd i litteratur. 

5.1 Metoddiskussion 

Jag valde i undersökningen att titta på en pedagogs arbete med läsinlärningsmodellen, den pedagog på 

skola XX som varit med och utarbetat modellen och som har ansvar för språklekar i förskoleklass, 

boksamtal, läsförståelseträning och som i årskurs 1 endast har ansvar för de elever som behöver extra 

stöd i läsinlärningen. Utifrån urvalet av en informant kan jag alltså inte återge resultat från hur andra 

pedagoger på skola XX arbetar med läsinlärningsmodellen, förutom svaret på frågan jag ställde till 

informanten om läsinlärningsmodellen (Bilaga 2). Om jag till exempel hade observerat 

klassrumsundervisningen som pågick samtidigt som eleverna i årskurs 1 fick stöd av informanten i 

läsinlärningen hade jag kunnat säga något mer om hur övriga pedagoger på skola XX arbetar med 

läsinlärningsmodellen. Det hade möjligen även utifrån sådana observationer funnits möjlighet att 

undersöka om det finns likheter och skillnader i arbetssätt i klassrum och hos informant. Eftersom att 

informanten har ett övergripande ansvar för en hel del av läsinlärningen på skola XX antar jag att de 

resultat som framkommit motsvarar vad som kan kallas skolans läs- och skrivinlärningsmodell, inte 

enbart informantens arbete med läsinlärningsmodellen. 

Något som kan ha påverkat resultaten i undersökningen är mina tidigare kontakter med skola XX. Att 

jag haft i stort sätt all praktik inom utbildningen på skolan gör att mycket tas förgivet i det som sker i 
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verksamheten. Bryman (2002) beskriver fenomenet som going native vilket betyder att undersökaren 

blir en del av det som studeras, vilket jag egentligen var före undersökningen startade. Att jag sedan 

tidigare känner till en del om skola XX kan ha påverkat insamling och analys av data för att det är, 

som bekant med miljön sedan tidigare, lätt hänt att glömma sin roll som undersökare på grund av det. 

Samtidigt gav det mig antagligen fördelar att vara bekant med skola XX sedan tidigare eftersom det på 

grund av bekantskapen fanns rika möjligheter att ställa frågor till informanten, delta i 

informationsmötet och i informantens arbete. Eftersom att jag är bekant för de flesta som arbetar på 

skola XX och för informanten, upplevs jag möjligen mindre vara en som undersöker och granskar 

arbetet på skola XX och då borde de som blir observerade, informanten, bete sig som vanligt utan att 

tillrättalägga sitt arbete för undersökaren, för att de påverkas av min närvaro som undersökare 

(Repstad, 2007). Jag tror alltså inte att resultaten har påverkats särskilt mycket av min närvaro som 

observatör eftersom att jag är bekant för de som arbetar på skola XX och för informanten. 

Jag upplevde inte att deltagarna eller informanten påverkades av att de spelades in under 

informationsmötet. Repstad (2007) menar att bandspelare ofta glöms bort efter ett tag och så verkade 

det även vara i detta fall. Resultaten från informationsmötet borde inte enligt min uppfattning 

påverkats av inspelningen. 

Eftersom denna studie ska beskriva, undersöka och analysera en skolas arbete med en 

läsinlärningsmodell är det inte automatiskt några jämförelser inbyggda i undersökningen. På så sätt 

upplever jag att det är svårare att resonera om skola XX arbete med läsinlärning eftersom att jag inte 

jämför arbetet med annat än litteratur. Om jag hade undersökt mer än en skola i denna studie skulle det 

ha varit möjligt att resonera om likheter och skillnader mellan flera skolors arbete och vad som 

beskrivs i litteraturen. Samtidigt är det just skola XX läsinlärningsmodell som är mitt intresse och 

därför valdes inte att göra en jämförande studie. 

Genom deltagande observationer som undersökningsmetod besvaras min frågeställning och syftet med 

undersökningen uppfylls, därför känns valet av undersökningsmetod lämpligt. Om jag hade valt en 

annan metod än denna hade det möjligen varit svårare att få en bred och djupgående beskrivning av 

arbetet med läsinlärningsmodellen, möjligen hade intervju kunnat ge en djupgående men smal 

information, liknande denna studie (Johansson och Svedner, 2010). Hade jag till exempel använt enkät 

som undersökningsmetod hade resultaten gett en bred men ytlig information om arbetet med modellen 

skriver Johansson och Svedner (2010). Då hade det förmodligen varit svårare att uppfylla 

undersökningens syfte och besvara undersökningens frågeställning.  

5.2 Resultatdiskussion 

Språklekar i förskoleklassen 

I förskoleklassen i skola XX sker ett systematiskt och strukturerat arbete med språklekarna utifrån 

övningsmaterialet Bornholmsmodellen (Lundberg, 2007). Informanten menar att arbetet med 

språklekarna ska förebygga läs- och skrivsvårigheter. Bornholmsmodellen (2007) är ett 

övningsmaterial som uppkom till följd av Bornholmsprojektet (Lundberg, Frost och Pedersen, 1988). 

Resultaten från Bornholmsprojektet visade att dagliga språklekar som tränar den fonologiska 

medvetenheten har en positiv inverkan på läsinlärningen, framför allt gynnade den fonologiska 

träningen genom språklekar barn som bedömdes få svårigheter med läs- och skrivinlärning.  Nyligen 

genomförda studier (Lundberg och Strid, 2009) visar att språklekarna i övningsmaterialet 

Bornholmsmodellen (Lundberg, 2007) ger goda effekter på språklig medvetenhet vilket gynnar 

läsinlärningen. Särskilt om språket övas dagligen via materialet ger det god effekt. Lundberg (2007) 



25 

 

menar att de elever som riskerar att få läsproblem har särskilt stor nytta av att öva språket via 

språklekarna i övningsmaterialet. I skola XX arbetar de med språklekarna i Bornholmsmodellen 

(Lundberg, 2007) tre till fyra tillfällen i veckan. Övningar av språket sker inte dagligen men däremot 

väljer de att ge extra övningar till de elever som riskerar att få problem med läsningen. Lundberg 

(2007) menar att elever som riskerar att få läsproblem har särskilt stor nytta av materialet och skola 

XX verkar i sin läsinlärningsmodell ha tagit fasta på att det är av särskilt stor nytta för de elever som 

riskerar att få läsproblem på så vis att de väljer att ge extra språklekar till dessa elever. 

Läsåret i förskoleklassen startar med att informanten gör individuella kartläggningar av varje elevs 

språkliga medvetenhet. Lundberg (2007) menar att en kartläggning av elevernas fonologiska 

medvetenhet bör göras före arbetet med språklekarna startar. Kartläggningen ska ge pedagoger en 

vägledning om hur arbetet med språklekarna ska organiseras och den bör även kunna identifiera elever 

som riskerar att få problem med läsning och därför kan behöva ha mer stöd. Informanten i skola XX 

gör kartläggningar av elevernas språkliga medvetenhet för att kunna organisera arbetet med 

språklekarna, däremot använder informanten inte Lundbergs (2007) kartläggningsmaterial utan istället 

används Palmkvists (2007) Testa språket med Trulle. Utifrån kartläggningen organiserar informanten 

arbetet med språklekarna genom att dela in eleverna i språkleksgrupper. Inom varje grupp befinner sig 

eleverna på ungefär samma nivå beträffande språklig medvetenhet. De elever som inte kommit så 

långt i den språkliga medvetenheten får extra språkleksövningar varje vecka, de får alltså mer stöd för 

att förhindra att det uppstår problem i läsinlärningen.  

Språkleksgrupperna menar informanten ger henne möjlighet att anpassa svårighetsgraden på 

övningarna till gruppen. Informanten menar att det skulle vara svårt att anpassa övningarna om det var 

för stor spridning på elevernas språkliga medvetenhet inom en och samma grupp. Det är svårt att möta 

elever med olika språklig medvetenhet med samma övningar, en del elever tycker att övningarna är för 

lätta och andra tycker att övningarna är för svåra. Organisationen av språkleksgrupperna liknar den 

organisation Fridolfsson (2008) menar att man kan arbeta utifrån med elever som riskerar att få 

läsproblem. Fridolfsson (2008) skriver att grupperna inom vilka man väljer att ge stöd bör vara så 

kunskapshomogena som möjligt för att kunna anpassa övningarna till elevernas förmåga. Fridolfsson 

(2008) hävdar i likhet med informanten att det skulle vara svårt att anpassa övningarna till elevernas 

förmåga om det var för stor kunskapsspridning inom gruppen. Antingen blir övningarna för lätta eller 

för svåra för eleverna. Mina tankar om detta är att eleverna möjligen inte lär sig eller utvecklar sin 

språkliga medvetenhet om det är för stora variationer på elevernas kunskaper inom gruppen, det skulle 

kunna tänkas att eleverna blir oengagerade i språklekarna om språklekarna är för lätta eller för svåra. 

Det skulle kunna vara en tanke som de har på skola XX om språkleksgrupperna.    

Beträffande att anpassa övningarna till elevernas förmåga skriver Pufpaff (2009) att det är viktigt att 

pedagoger vet något om progressionen på lekarna för att de inte ska bli för lätta eller för svåra lekar. 

Bornholmsmodellen (Lundberg, 2007) är uppbyggd så att svårighetsgraden på språklekarna ökar om 

anvisningarna följs och på skola XX följs anvisningarna i Bornholmsmodellen (Lundberg, 2007). 

Informanten berättar under informationsmötet att det även är viktigt att veta vilka språkleksuppgifter 

som kan vara mer eller mindre avancerade för eleverna. Vilka vokaler och vilka konsonanter som är 

enklare att börja med i arbetet med fonem. Lundberg (2010) nämner att en del fonem är knepigare än 

andra och anser att man därför bör vänta med att arbeta med de knepigare fonemen till senare. 

Informanten menar att det är viktigt att den pedagog som håller i språkleken kan anpassa 

svårighetsgraden på uppgiften så att eleverna kan få uppgifter som de klarar av. Lundberg (2007) anser 

att för att eleverna ska kunna få uppgifter som de klarar av bör förutom anpassning i svårighetsgrad 

och progression ske anpassning i tempot på språklekarna. Informanten menar att genom 

gruppindelningen är det lättare att anpassa tempot på språklekarna till eleverna i gruppen. Har en elev 
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svårt att hänga med i tempot eller tycker att tempot är för långsamt i språklekarna får eleven möjlighet 

att byta språkleksgrupp, till en grupp där tempot på språklekarna passar eleven bättre.  Jag anser att 

samtidigt som de arbetar med språkleksgrupper och anpassar övningarna till gruppens förmåga så vill 

skola XX genom arbetet med modellen samtidigt anpassa arbetet till individen, vilket de gör genom att 

ge elever olika språkleksuppgifter och även genom att ge varje elev möjlighet att byta språkleksgrupp 

vid behov. 

Arbetet med språklek strävar mot att alla elever ska knäcka läskoden, berättar informanten. Lundberg 

(2007) skriver att Bornholmsmodellen är avsett att skapa goda förutsättningar för att knäcka läskoden 

och kunna avkoda skriven text och efter arbete med materialet bör de flesta elever också knäckt 

läskoden. Informanten berättar under informationsmötet att de elever som inte förstår principen med 

fonem får öva enligt ett annat material ett tag tills de förstår principen och kan gå tillbaka till 

Bornholmsmodellen (Lundberg, 2007). Informanten nämner även att de arbetar länge med avsnittet 

om ljuden för att säkerställa att alla förstått principen med ljud (fonem). Detta anser jag tyder på att 

arbetet med läsinlärningsmodellen fokuserar på att eleverna ska förstå den alfabetiska principen och att 

det är därför som de arbetar systematiskt och strukturerat med språklekar i förskoleklassen.   

Högläsning och boksamtal i förskoleklassen 

De elever som ligger efter i språkutvecklingen i förskoleklassen får öva sitt språk via boksamtal med 

informanten, förutom att leka språklekar. De övar språket genom att lyssna till högläsning, genom att 

med jämna mellanrum stanna upp i högläsningen och samtala om det som händer i berättelsen och 

genom att samtala om bilderna i boken. De får även förutsäga hur de tror berättelsen ska fortsätta före 

informanten fortsätter högläsningen.  Lundberg (2010) menar att det är språkutvecklande och att det 

ökar ordförrådet att få lyssna till högläsning. Lundberg (2010) och Westerlund (2009) menar att 

genom att barn får lyssna till högläsning ges de nödvändiga förutsättningar inför läsinlärningen i 

skolan eftersom de kommer i kontakt med skriftspråkets annorlunda meningsbyggnad och ordval 

genom högläsningen. Lundberg (2010) menar att läsaren med jämna mellanrum bör stanna upp i 

högläsningen och samtala om det lästa för då bör högläsningen vara extra gynnsam för elevernas 

språkutveckling. Lundberg (2010) menar att en berättelse inte bör läsas rakt igenom utan avbrott. 

Westerlund (2009) anser däremot inte att läsaren bör stanna upp alltför ofta under högläsningen, hon 

menar att spänningen för handlingen i boken på så sätt kan gå förlorad. Westerlund (2009) menar att 

det kan vara lämpligt att starta högläsningsstunden med att barnen får förutsäga vad de tror ska hända i 

berättelsen före den läses upp. I skola XX får eleverna flera möjligheter att förutsäga hur de tror 

berättelsen ska fortsätta men inte enbart före texten läses upp, utan under flera tillfällen under 

högläsningen.  

Lundberg och Herrlin (2003) skriver att det är viktigt för elever att få uppleva texters budskap före de 

själva kan nå fram till budskapet i texter på egen hand. En strategi för att nå fram till budskapet menar 

författarna är att titta på hur bilder i boken hänger ihop med handlingen i texten som informanten och 

eleverna gör då de stannar upp i högläsningen och samtalar om det lästa.  

Fridolfsson (2008) skriver att barn som inte mött skriftspråket särskilt mycket under sin uppväxt har 

mindre goda förutsättningar inför läsinlärningen. Fridolfsson (2008) och Westerlund (2009) menar 

därför att det är viktigt att just dessa barn får möjlighet att lyssna till högläsning. Möjligen är det av 

denna anledning som eleverna som ligger efter i språkutvecklingen på skola XX får denna extra 

övning i språket. Druid Glentow (2006) menar dessutom att språklig medvetenhet utvecklas genom 

bland annat högläsning som innehåller samtal. Dessa elever på skola XX får alltså övning i språklig 

medvetenhet både via boksamtalen och genom språklekarna. 
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Läsinlärning i årskurs 1 

Viktigt i läsinlärningen tycker informanten är att eleverna knäcker läskoden, hon anser att det inte är 

lämpligt att eleverna gissar vad som står i texten. Informanten berättar att det är viktigt att eleverna 

kan avkoda skriven text inte vad de läser. Läseböckerna som eleverna läser anpassas till eleverna och 

dessa böcker ska vara så enkla så att eleverna upplever läsningen lustfylld genom att de klarar av att 

läsa självständigt. Flera författare hävdar att det är viktigt att förstå den alfabetiska principen för att bli 

en läskunnig person (Elbro, 2004; Lundberg och Strid, 2009; Samuelsson, 2006) och Elbro (2004) 

menar att det är en förutsättning för att kunna avkoda ord. Att gissa vad som står i texter är en 

avkodningsstrategi (Elbro, 2004) men Lundberg och Herrlin (2003) och Elbro (2004) menar att det 

inte är en god strategi att använda i första läsinlärningen eftersom att det är lätt att gissa fel. Elbro 

(2004), Lundberg (2010) och Fridolfsson (2008) menar att känslan av att kunna läsa på egen hand är 

viktig i början och Fridolfsson (2008) och Elbro (2004) menar att det till en början är viktigare att 

kunna läsa än vad man läser. Informantens framhållande av att det är viktigt med den alfabetiska 

principen bekräftas i litteratur och även hennes avfärdande av att gissa ord i text i den första 

läsinlärningen. 

Senare bör eleverna få upp ett flyt i avkodningen menar informanten. Elbro (2004) menar att 

hastigheten på avkodningen behöver öka med tiden eftersom den annars tar all uppmärksamhet från 

förståelsen av det lästa. Har eleven flyt i läsningen underlättas läsförståelsen, skriver Lundberg och 

Herrlin (2003). Lundberg och Herrlin (2003) berättar att motivationen för läsning kan behållas om det 

finns en balans mellan ansträngning och utbyte och denna balans är möjlig att åstadkomma om 

eleverna utvecklar en god, automatiserad ordavkodning och flyt i läsningen. Texterna eleven får läsa 

bör vara anpassade till eleven beträffande ordval, meningsbyggnad och utformning, för att väcka lust 

för läsande. Informanten och pedagoger på skola XX anpassar läseböckerna till varje elev så att 

eleverna därigenom bör kunna uppleva läsningen lustfylld. 

Läsmetoden phonics som Hjälme (1999) berättar om i sin avhandling, som den syntetiska metoden 

liknar, har som huvudmål att eleverna ska bli självständiga läsare och kunna utnyttja den alfabetiska 

principen. När eleverna kan avkoda skriven text kan energi läggas på att förstå texten. Denna läsmetod 

liknar enligt min tolkning skola XX läsinlärningsmodell, att de först ska lära sig att avkoda och sedan 

få upp flytet i läsningen, som informanten nämner. Jag kan anta att när eleverna får upp flytet i 

läsningen vill pedagogerna genom arbetet med läsinlärningsmodellen att eleverna ska rikta 

uppmärksamheten på förståelse av det lästa. Men detta kan jag inte säkert veta.  

Angående läsinlärningsmetoder menar Fridolfsson (2008) att en lärare bör kunna tillämpa fler 

läsinlärningsmetoder eftersom att elever har olika förutsättningar och behov när de ska lära sig läsa. 

Författaren menar att det inte finns en metod som passar alla. Detta motsäger möjligen skola XX 

arbete med läsinlärningsmodellen eftersom de använder en och samma läsinlärningsmetod med alla 

elever, utifrån vad jag sett. Dock säger detta inget om att informanten inte kan tillämpa fler 

läsinlärningsmetoder. Samtidigt nämner Høien och Lundberg (1999) att oavsett vilken metod läraren 

utgår från, budskap eller avkodning, så lär sig de flesta att läsa. Särskilt om läraren kombinerar 

metoderna och tar hänsyn till varje elevs förutsättningar och behov. Möjligen utgår informanten i 

skola XX från elevernas förutsättningar och behov vilka i detta fall anses vara att eleverna behöver 

lära sig att avkoda. Informanten menar att eleverna bör lära sig att avkoda i den första läsinlärningen 

eftersom att hon tror att den självständiga läsningen bör göra läsinlärningen lustfylld. Litteratur 

framhåller dessutom extra fokus på avkodning till en början (Fridolfsson, 2008; Elbro, 2004; 
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Lundberg och Herrlin, 2003) och att förståelse för den alfabetiska principen är viktig för att bli en 

läskunnig person (Elbro, 2004; Lundberg och Strid, 2009; Samuelsson, 2006).  

Extra stöd i läsinlärningen i årskurs 1 

I början av höstterminen i årskurs 1 gör informanten individuella bokstavstest med varje elev för att 

utifrån testet avgöra vilka elever som behöver extra stöd i läsinlärningen. Fridolfsson (2010) och 

Lundberg och Strid (2009) menar forskning visar att bokstavskunskap utgör en faktor som påverkar 

läsförmågan. De elever som har bokstavskunskap och fonologisk medvetenhet bör inte få några 

problem med läsningen men de som däremot inte har dessa kunskaper utgör en riskgrupp som kan få 

problem med läsinlärningen. Fridolfsson (2008) menar att genom att läraren kartlägger kunskaperna 

får läraren syn på vilka elever som kan utgöra en riskgrupp och kan utifrån kartläggningen lägga upp 

ett förebyggande arbete för eleverna som riskerar att få läsproblem. Det är av stor vikt att elever som 

kommer få det kämpigt med läsningen fångas upp i god tid, för då kan även dessa elever få en god 

läsutveckling skriver Fridolfsson (2008).  Informanten vet antagligen om hur viktigt det är med 

bokstavskunskap i läsinlärningen eftersom hon dessutom närmar sig ett sådant resonemang i 

informationsmötet om hur viktigt det är med koppling mellan fonem och bokstäver och att det 

antagligen är därför hon gör bokstavstestet med eleverna vid skolstart. Via kartläggningsmaterialet 

God läsutveckling (Lundberg och Herrlin, 2003), som åtminstone informanten på skola XX använder, 

kartläggs även elevernas fonologiska medvetenhet. Jag kan anta att informanten från början har en del 

vetskap om elevernas fonologiska medvetenhet eftersom eleverna övat denna via Bornholmsmodellen 

(Lundberg, 2007) i förskoleklassen. 

Stödet som eleverna i skola XX får ges i smågrupper och eleverna i grupperna behöver öva ungefär 

samma område, till exempel bokstavskunskap, fonemisk medvetenhet och att bli säkrare på den 

alfabetiska principen, berättar informanten. Adams (1990) skriver att brister i fonemisk medvetenhet 

är vanligt bland elever som har svårt att lära sig läsa, därför kan övningen av fonemisk medvetenhet 

och satsning på den alfabetiska principen i skola XX läsinlärningsmodell vara av betydelse för dessa 

elever. Indelningen i smågrupper ser ut att bygga på en indelning i kunskapshomogena grupper 

(Fridolfsson, 2008), eftersom att eleverna delas in i grupper där de behöver få öva samma område. 

Möjligen anser informanten att det på så vis blir enklare att anpassa övningarna till elevernas förmåga, 

som Fridolfsson (2008) skriver, är det för stor spridning på kunskaper inom gruppen blir det svårt att 

anpassa arbetet till elevernas förmåga.  

Fridolfsson (2008) nämner att det bör läggas stor vikt vid avkodning hos de elever som får extra stöd. 

Författaren menar att svaga läsare behöver utveckla en god avkodningsförmåga och därför är det 

viktigt att läsinlärningen handlar om avkodning. Blir eleverna säkra på avkodning kan de tidigt läsa på 

egen hand och känslan av att kunna läsa på egen hand menar författaren är en drivkraft som tar eleven 

vidare. När eleven kan avkoda orden i texter kommer läsningen kännas meningsfull för eleven, 

innehållet spelar alltså inte lika stor roll i början. Satsningen på den alfabetiska principen och 

avkodning är som tidigare nämnt vad skola XX läsinlärningsmodell verkar fästa stor vikt vid i den 

tidiga läsinlärningen och att genom avkodningen skapa en lustfylld känsla för läsning hos eleverna 

eftersom de via avkodningen bör kunna läsa självständigt.  

Fridolfsson (2008) och Høien och Lundberg (1999) menar att en tidig, intensiv och strukturerad läs- 

och skrivsatsning i första klass med elever som riskerar att få problem med läsning kan leda till att 

eleverna inte kommer ha behov av specialpedagogiskt stöd. I andra klass kommer kanske inte eleverna 

i skola XX längre behöva ha stöd i läsningen menar författarna. En tidig satsning kan vara av stor 

betydelse eftersom att studier har visat att elever som ligger efter i läsning redan från början oftast 

ligger efter i läsutvecklingen även senare i grundskolan eftersom de inte kommer ikapp (Fridolfsson 
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2010). Om läsningen går trögt i början finns en risk att eleven förlorar intresse för att lära sig läsa 

(Fridolfsson, 2008) och förhindras detta genom tidiga insatser så bibehålls möjligen intresse för 

läsning och eleven behöver av den anledningen inte komma efter i läsutvecklingen. Argumenten för en 

tidig satsning på läsning verkar vara anammade i skola XX läsinlärningsmodell, annars hade de 

förmodligen inte organiserat arbetet på detta vis.  

Högläsning och läsförståelse i årkurs 1 

Informanten på skola XX arbetar med läsförståelseträning med eleverna i årkurs 1. 

Läsförståelseträningen går ut på att informanten högläser en berättelse och efter genomläsning benar 

elever och informant upp berättelsens röda tråd, för att komma fram till budskapet i texten. Lundberg 

och Herrlin (2003) menar att tidigt i läsinlärningen är det viktigt att eleverna får uppleva texters 

budskap fast än eleverna inte kan komma fram till budskapet på egen hand. Till en början behöver 

eleverna antagligen hjälp menar författarna. Att bena upp den röda tråden i berättelser är ett sätt att nå 

fram till texters budskap, som elever och informant på skola XX gör, och eleverna på skola XX får 

förmodligen läsförståelseträning för att få uppleva budskapet i texter före de kan komma fram till detta 

på egen hand. 

Hjälme (1999) beskriver en läsinlärningsmetod, Whole Language, som utgår från förståelse av 

budskapet i texter. Denna sida av arbetet med läsinlärningsmodellen på skola XX som är mer 

läsförståelsebetonad och som informanten nämner är viktigt att arbeta med visar möjligtvis på att det 

finns en kombination av de båda metoderna i läsinlärningen, en kombination av läsmetoder som utgår 

från både förståelse och avkodning. Høien och Lundberg (1999) menar att det kan vara en god idé att 

kombinera båda metoderna om läraren samtidigt tar hänsyn till elevens förutsättningar och behov för 

att chansen då är större att fler elever lär sig läsa.  

Kartläggning av läsutveckling 

Jag har sett när informanten har gjort kartläggningar enligt God läsutveckling (Lundberg och Herrlin, 

2003). I litteraturen (Lundberg och Herrlin, 2003) står det att med hjälp av ett kartläggningsmaterial 

kan läraren se vilka områden som eleven behöver utveckla i läsinlärningen. Kartläggningen hjälper 

läraren att se vad varje elev behöver för stimulans för att utvecklas vidare i läsning och undervisningen 

kan organiseras så den passar eleven. Lundberg och Herrlin (2003) menar även att forskning visar på 

att lärare som följer elevers läsutveckling är mer framgångsrika än lärare som inte gör detta. 

Kartläggning och uppföljning av elevernas läsutveckling pekar, förutom allt annat de gör i 

läsinlärningen på skola XX, i riktning att arbetssättet borde kunna vara gynnsamt och att 

läsinlärningsundervisningen möjligen även till viss del tar utgångspunkt i elevernas förutsättningar och 

behov. Hur frekvent elevernas läsutveckling följs via kartläggningsmaterialet kan jag inte veta men jag 

har sett att det används på skola XX, åtminstone av informanten.  

5.3 Sammanfattning 

Skola XX fokuserar på de tidiga insatserna i läsinlärningen, vilket alltså verkar vara det karaktäristiska 

för skola XX läs- och skrivinlärningsmodell. Vad detta påstående syftar på är att resultaten i 

undersökningen visar att de ägnar tid åt olika slag av aktiviteter som är avsedda att stimulera läs- och 

skrivinlärningen och att förebygga läsinlärningsproblem, både inför läsinlärningen och när den pågår. 

Aktiviteterna de ägnar sig åt har dessutom belägg i forskningsbaserad litteratur.  

Hur de arbetar på skola XX med läsinlärningsmodellen för att förebygga läsinlärningsproblem, hos 

elever i förskoleklass och årkurs 1, är genom språklekarna i Bornholmsmodellen (Lundberg, 2007) 
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som övar elevernas språkliga medvetenhet och bokstavskunskap, som enligt forskning gynnar läs- och 

skrivinlärningen och förebygger läsinlärningsproblem (Lundberg, Frost och Petersen, 1988; 

Fridolfsson, 2010; Lundberg och Strid, 2009; Adams 1990). De elever i förskoleklassen som ligger 

efter i språkutvecklingen får öva sin språkliga medvetenhet via boksamtal som även borde vara en 

förebyggande insats för att dessa elever inte ska utveckla läs- och skrivsvårigheter. I årskurs 1 

fortsätter de elever som behöver att öva fonemisk medvetenhet och bokstavskunskap i smågrupper, 

antagligen som en tidig och intensiv satsning som Høien och Lundberg (1999) och Fridolfsson (2008) 

menar bör minska behovet av specialpedagogiskt stöd, om insatserna fokuseras till första klass. Vilket 

enligt Fridolfsson (2008) bör ge de elever som riskerar att få läsproblem en chans att få en god 

läsutveckling. Att öva fonemisk medvetenhet kan vara av betydelse för de elever som har svårt att lära 

sig läsa eftersom att det är vanligt att dessa elever har brister i fonemisk medvetenhet (Adams, 1990). 

Vidare skriver Fridolfsson (2008) att just avkodningsförmågan är viktig att fokusera på i 

läsinlärningen, särskilt för de svaga läsarna för att de ska uppleva att de kan läsa vilket bör driva 

eleverna vidare i läsutvecklingen. I modellen som används på skola XX framhålls just att 

avkodningsförmågan är viktig i första läsinlärningen för att eleverna ska bli självständiga läsare och 

uppleva läsning som lustfyllt för att de kan läsa på egen hand. Elbro (2004) och Lundberg (2010) 

menar även att det är viktigt att kunna läsa på egen hand i den första läsinlärningen.  

Samtidigt framhåller informanten vikten av läsförståelse som alla elever i årskurs 1 övar. Att skola XX 

följer elevernas läsutveckling är även enligt forskning, skriver Lundberg och Herrlin (2003), ett tecken 

på att deras arbete med läsning bör kunna vara framgångsrikt. 

Som Snow m.fl. (1998) skriver är det av betydelse att läraren vet om att mycket tid bör läggas på läs- 

och skrivinlärningsaktiviteter för att elever ska bli goda läsare och skrivare. Jag tycker att arbetet med 

läsinlärningsmodellen på skola XX bevisar att pedagogerna, åtminstone informanten, tar läs- och 

skrivaktiviteter på allvar eftersom att aktiviteterna verkar ges mycket utrymme i undervisningen. 

6. Fortsatt forskning 

En hel del av den litteratur som använts i detta arbete bekräftar att den läs- och skrivinlärningsmodell 

som används på skola XX kan vara gynnsam, särskilt i förebyggande syfte. Informanten berättar också 

att alla elever har knäckt läskoden i årskurs 1 på skola XX, vilket borde vara ett ytterligare kriterium 

för att arbetet är gynnsamt. Ytterligare bevis på att alla har knäckt koden i årkurs 1, förutom 

informantens ord, har jag inte fått fram i denna studie och det var heller inte syftet med studien, 

studien skulle undersöka, beskriva och analysera skola XX läsinlärningsmodell och särskilt hur de 

arbetar för att förebygga läsinlärningsproblem. En studie som jämför ett sådant arbete som skola XX 

har, eller ett liknande, med effekterna av arbetssättet kunde vara en fortsättning på denna studie. 

Intressant skulle även i så fall vara att få reda på om läsförmågan bibehålls de efterföljande 

grundskoleåren, tack vare de tidiga insatserna i förskoleklass och årskurs 1.   



31 

 

Litteraturförteckning 

Adams, M. J. (1990). Beginning to read: thinking and learning about print. Cambridge, 

Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology. 

 

Bjar, L. (2003). Orden tar form -om barns uttalsutveckling. i L. Bjar, & C. Liberg. (red.), Barn 

utvecklar sitt språk (ss. 103-126). Lund: Studentlitteratur. 

 

Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB. 

 

Druid Glentow, B. (2006). Förebygga och åtgärda läs- och skrivsvårigheter. Stockholm: Natur och 

kultur. 

 

Elbro, C. (2004). Läsning och läsundervisning. Stockholm: Liber AB. 

 

Eriksen Hagtvet, B. & Palsdottir, H. (2001). Lek med språket. Stockholm: Natur och kultur. 

 

Frank, E. (2009). Läsförmågan bland 9-10-åringar. Betydelsen av skolklimat, hem- och 

skolsamverkan, lärarkompetens och elevers hembakgrund. Akademisk avhandling: Göteborgs        

universitet. (2010-12-06) http://hdl.handle.net/2077/20083 

 

Fridolfsson, I. (2008). Grunderna i läs- och skrivinlärning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Fridolfsson, I. (2010). Interventionsstudier -en genomgång. Dyslexi -aktuellt om läs- och 

skrivsvårigheter, 2010 (3), s. 25-28. 

 

Hjälme, A. (1999) Kan man bli klok på läsdebatten? Analys av en pedagogisk kontrovers.         

Doktorsavhandling i pedagogik framlagd vid Uppsala universitet. Solna: Ekelunds Förlag AB 

 

Høien, T. & Lundberg, I. (1999). Dyslexi. Från teori till praktik. Stockholm: Natur och kultur. 

 

Johansson, B. & Svedner, P. (2010). Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala: Kunskapsföretaget 

AB. 

 

Liberg, C. (2003). Möten i skriftspråket. i L. Bjar, & C. Liberg. (red.), Barn utvecklar sitt språk (ss. 

215-235). Lund: Studentlitteratur. 

 

Lundberg, I. (2007). Bornholmsmodellen. Vägen till läsning. Språklekar i förskoleklass. Stockholm: 

Natur och kultur. 

 

Lundberg, I. (2010). Läsningens psykologi och pedagogik. Stockholm: Natur och kultur. 

 

Lundberg, I. & Strid, A. (2009). Det lönar sig att öva: effekten av fonologiska lekar i förskoleklass. 

 (2010-12-03). http://dyslexiforeningen.se/pdf/lundberg-strid_hemsidan.pdf 

 

Lundberg, I. & Herrlin, K. (2003). God läsutveckling. Stockholm: Natur och kultur. 

 

Lundberg, I., Frost, J. & Petersen, O. (1988). Effects of an Extensive Program for Stimulating  

Phonological Awareness in Preschool Children. Reading Research Quarterly, 23(3), s. 263-283.  

 

Merriam, S. B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 

 



32 

 

Olofsson, Å. (2009). Fonologisk medvetenhet. i S. Samuelsson.m fl, Dyslexi och andra svårigheter 

med språket (ss. 16-31). Stockholm: Natur och kultur. 

 

Palmkvist, A. (2007) Testa språket med Trulle. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

 

Pufpaff, L, A. (2009) A developmental continuum of phonological sensitivity skills. Psychology in the 

Schools, 46 (7), s. 679-691.  

  

Repstad, P. (2007) Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Samuelsson, S. (2006). Skriftspråklig utveckling och dyslexi. i L. Bjar. (red.), Det hänger på språket!          

Lärande och språkutveckling i grundskolan (ss. 373-400). Lund: Studentlitteratur. 
 

Skolverket (2000) Kursplan för Svenska. (2010-09-29). 

http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3890/titleId/SV1010%20-%20Svenska  

 

Snow, C. E., Burns, M. S. & Griffin, P. (Red.) (1998). Preventing Reading Difficulties in Young   

Children. Washington DC: National Academy Press. http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=6023  
 

Taube, K. (2007) Barns tidiga läsning. Stockholm: Nordstedts Akademiska Förlag  

 

Vetenskapsrådet. (1990). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig  

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf 

 

Westerlund, M. (2009). Barn i början: språkutveckling i förskoleåldern. Stockholm: Natur och kultur. 

 

http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3890/titleId/SV1010%20-%20Svenska
http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf


33 

 

      Bilaga 1 

Missivbrev       

 

 

Syftet med min undersökning är att ta reda på hur man på din skola arbetar med den tidiga 

läsinlärningen.  

Som deltagare i undersökningen har du rätt avbryta din medverkan närhelst du vill.  

Personuppgifter skyddas under pågående undersökning och kommer inte att finnas 

tillgängliga då arbetet är avslutat.  

Information som framkommer i undersökningen kommer enbart användas i forskningssyfte 

och inte användas till något annat. Inspelat material kommer att förstöras då syftet med 

undersökningen här uppfyllt. 

 

Johanna Brunnström 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Jag har tagit del av ovanstående text, accepterat villkoren och godkänner därigenom min 

medverkan i undersökningen 

 

 

Underskrift………………………………………………………...........Datum…………… 

 

Namnförtydligande………………………………………………..  
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Frågor till informant     Bilaga 2 

Språklekar i förskoleklass 

-Har ni samma mål på skolan som tidigare med språklekarna, att eleverna ska kunna koppla ljud till 

bokstav under vårterminen i förskoleklass? 

Svar: Det övergripande målet med språklek är att alla elever ska knäcka läskoden och med det menas 

att de ska förstå hur man ljudar ihop bokstäver till ord, ljuda ihop korta ord med tre bokstäver, det vill 

säga veta hur man gör när man läser och kunna koppla ljud till bokstav. Det är dit arbetet med språklek 

strävar. 

 

-Kan man säga att arbetet med språklekarna är en insats för att förebygga läs- och skrivsvårigheter? 

Svar: Ja. Vi märker också skillnad mellan de elever som gått här sedan förskoleklass och elever som 

kommer utifrån och som inte gått här i förskoleklass, de är ofta inte lika säkra på att analysera ljuden i 

orden.  

 

-Vad är tanken med nivågrupperingen i språklekarna? 

Svar: Eleverna ska få en känsla av att de har lyckats. Grundtanken i individ- och nivåanpassning 

kommer mycket från den proximala utvecklingszonen, från Vygotskijs tankar. Att känna att man kan 

och även få en utmaning.  

 

Högläsning och boksamtal i förskoleklassen 

Inga frågor ställdes till informanten om detta. 

 

Läsinlärning i årskurs 1 

-Hur organiseras läsinlärningen? 

Svar: Eleverna övar avkodning genom Bornholmsmodellen i förskoleklass och fortsätter öva 

språklekar vid behov i årskurs 1. De övar läsförståelse i halvklasser varje vecka från årskurs 1. Det 

viktiga är att alla elever lär sig ljuda annars finns en risk att de gissar vad det står i texten. Sedan är det 

viktigt att de får upp ett flyt i ljudandet.  

 

-Hur väljs lämpliga läseböcker till elever i årskurs 1? 

Svar: Läseböckerna bestäms och anpassas till eleven eftersom de inte använder någon gemensam 

läslära. Det är enkla böcker som ska upplevas lustfyllda genom att de klarar av att läsa självständigt. 

Tidigt i läsinlärningen är det viktigare att kunna avkoda inte vad man läser. I årskurs 1 anser de att 

eleverna ska kunna läsa en enkel ljudenlig text.  
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Extra stöd i läsinlärningen i årskurs 1 

-Vilken är din (informantens) roll i läs- och skrivinlärningen i årskurs 1? 

Svar: De elever som klarar av att läsa på egen hand är inne i klassrummet i den stora klassen under 

svensklektionerna. Dessa elever har bokstavskunskap, kan läsa enkel ljudenlig text och kan arbeta 

självständigt i klassrummet. Informanten arbetar enbart med de elever som är i behov av extra stöd i 

läsinlärningen, de som inte kan så många bokstäver, som inte kan läsa enkel ljudenlig text och som 

inte kan arbeta självständigt i klassrummet. Dessa elever får extra stöd av informanten under 

svensklektionerna i informantens klassrum. Många av de elever som kommer till informanten kan till 

exempel glömma bort vilken bokstav de arbetar med i sina arbetsböcker när de arbetar självständigt i 

klassrummet. De elever som får extra stöd av informanten kommer enbart till henne under 

svensklektionerna, dessa elever får ingen svenska utöver vad övriga elever i klassen får utan de får 

extra stöd under de lektioner årskurs 1 har svenska på schemat. Eleverna som kommer till informanten 

kommer i smågrupper, grupperna består av elever som behöver öva på ungefär samma sak, till 

exempel kan en grupp bestå av elever som totalt kan tio bokstäver och därför behöver lära sig fler. 

Målet med de mindre grupperna som informanten tar hand om i årskurs 1 är att de ska lära sig fler 

bokstäver och bli säkrare på att sammanljuda bokstäver till ord. 

 

-Vilka elever får komma till dig från årskurs 1, hur vet du vilka som behöver extra stöd? 

Svar: Genom att göra ett bokstavstest individuellt med varje elev under de första veckorna i årskurs 1 

avgörs ifall någon elev behöver ha extra hjälp och ska få komma till informanten under 

svensklektionerna. Som sagt kan de bara tio bokstäver så får de extra stöd i svenskundervisningen. 

 

-Hur många elever av de elever som får extra stöd i läsinlärningen har gått i skola XX sedan 

förskoleklass? 

Svar: Av alla elever i årskurs 1 är det 14 av 80 som får extra stöd och då utgörs de 14 eleverna bland 

annat av elever som inte gått i skola XX sedan förskoleklass. Eleverna har alla knäckt läskoden men 

de som får stödet kan ett fåtal bokstäver. 

 

Högläsning och läsförståelse i årskurs 1 

Inga frågor ställdes till informanten om detta. 

 

Kartläggning av läsutveckling 

Inga frågor ställdes om detta. 
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