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Förord 
Jag vill tacka alla lärare och elever på Myross Bush School, Invercargill som gjorde min och min 
sjuårige son, Andreas, vistelse där både händelserik, lärorik och på alla sätt trevlig. 
 
Ett speciell tack till Andreas fröken som gjorde allt hon kunde för att göra skolan till en trivsam 
erfarenhet för honom. Tack också till alla hans klasskamrater, som på alla sätt visade vad riktig 
kamratanda innebär som tog hand om honom och blev hans vänner. 
 
Tack också till Rektor Diane Paterson och hennes man Bob som öppnade sitt hem för oss och blev 
våra verkligt goda vänner, som visade oss runt och som gjorde vår tid på Nya Zeeland till en 
upplevelse och ett minne för livet. 
 
Sist men inte minst en speciell ros till min Reading Recoveryelev för att jag fick vara med under alla 
veckor och se vilka framsteg du gjorde. Riktigt mycket lycka till i framtiden! 
 
I mitt hjärta skall Ni för alltid finnas och jag vet att vi kommer att träffas igen. 
 
Arjeplog december 2004     
 
 
 
Tina Mattsson 
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Abstrakt  
Syftet med min praktikresa till en skola på Nya Zeeland var att observera deras undervisningssystem 
för läs- och skrivinlärning och då framför allt specialmodellen Reading Recovery. Utifrån delar av 
deras metod skulle jag utforma ett förslag på arbetsmodell, som kunde användas i den svenska skolan 
för att hjälpa lässvaga elever. Praktiktiden delades mellan klasserna 1-3 bestående av elever mellan 5 
och 7 år samt med dagliga lektioner i Reading Recovery. Jag gjorde intervjuer med både elever, lärare 
och föräldrar med erfarenhet av Reading Recovery. Under mina observationer har jag funnit att den 
nya zeeländska skolan har en väl utvecklad och fungerande metod för läs och skrivinlärning och 
utifrån detta har jag utarbetat ett förslag på metoder som jag funnit användbara. Detta förslag riktar 
sig inte bara till elever med inlärningsproblem utan kan användas som idéuppslag vid all läs och 
skrivinlärning.  
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Att kunna läsa och skriva – en demokratisk fråga 
En av skolans viktigaste uppgifter är att förespråka demokratin. En av demokratins absoluta 
grundförutsättningar är att alla medborgare kan delge och ta del av åsikter, information, lagar, 
m.m. För att vara en jämlik part i det demokratiska samhället krävs att du behärskar språket. Utan 
kunskap i språket står du utanför. Samhället idag förutsätter att du kan utrycka dig väl i skrift, 
likväl som i tal, och att du genom läsning kan ta del av all information som omger oss. Du 
förväntas kunna analysera och tolka, kritiskt granska och ifrågasätta. Vikten av att kunna skriva 
och läsa är omfattande. Det handlar om att kunna göra sig förstådd, kunna klargöra sina åsikter – 
ge andra tillgång till sina erfarenheter, att kunna förmedla sig genom texter och föra utvecklingen 
framåt. Det handlar också om att genom skrifter ta del av utvecklingen att förstå världen omkring 
oss.  
 

Att utveckla läs- och skrivinlärning 
Jag har vid ett par tillfällen under min utbildningstid kommit i kontakt med den omtalade 
pedagogiken och skolreformen på Nya Zeeland och då särskilt det speciella program för elever 
med läs- och skrivinlärningsproblem som kallas Reading Recovery. Då jag både som förälder och 
ärarstudent upplevt att det finns brister i vårt svenska skolsystem har jag funderat över varför man 
inte har tagit till sig mer av deras arbetssätt och synsätt. Många diskussioner och rapporter 
handlar idag om att läs- och skrivkunskaperna bland landets elever försämras. Detta är 
naturligtvis en helt otänkbar utveckling i ett samhälle där det ställs allt högre krav på att kunna 
tyda instruktioner och manualer, behärska IT-kommunikation och kunna fylla i och formulera 
ansökningar och blanketter. Frågan om hur ett högteknologiskt land som Sverige tillåter en 
negativ utveckling inom skolan har bidragit till att jag som blivande lärare känner ett ansvar att 
bygga på min kunskap inom det ämne som jag anser ligger till grund för all fortsatt inlärning – en 
väl utvecklad färdighet inom läsning och skrivning. 
 

Bakgrund 

Vad säger styrdokumenten 
Både Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna, Lpo 94, 
(Utbildningsdepartementet 1998) och Kursplanen i svenska för grundskolan (Skolverket 2000) 
betonar vikten av att kunna läsa och skriva. I kursplanen (Skolverket 2000) står att 
Språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i skolan och för elevernas fortsatta liv och 
verksamhet och den skriver vidare att Det är därför ett av skolans viktigaste uppdrag att skapa 
goda möjligheter för elevernas språkutveckling. (s.96) Det står klart att språket, både i tal och 
skrift är av grundläggande betydelse för lärandet och att det skapar möjligheter att uttrycka sig 
och reflektera. Att arbeta med litteratur innebär inte bara läsning, utan texter kan bearbetas 
genom dramatisering, rollspel, ljudböcker och film. Även bilder kan räknas in i textbegreppet. 
(Skolverket 2000)  
 
Lpo94 (Utbildningsdepartementet 1998 punkt 2.1) säger i sitt ”mål att uppnå i grundskolan” att 
skolan har ansvar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar det svenska språket 
och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift. Vidare säger 
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äroplanen i sin värdegrund att alla har rätt till en likvärdig utbildning och att undervisningen skall 
anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. (Utbildningsdepartementet 1998, ”I skolans 
värdegrund och uppgifter”.) Skolan ska ta hänsyn till olika förutsättningar och har ett särskilt 
ansvar för de elever som har svårigheter att nå målen. Därför kan undervisningen aldrig göras 
lika för alla. 

Självuppfattning och läs- och skrivsvårigheter 
Taube, (1987) som har forskat om hur elevers självbild påverkar inlärning anser att kunna läsa 
och skriva utgör inte bara en av grundpelarna i ett demokratiskt samhälle, utan utgör också en 
grund för individens egenvärde och självkänsla. Att läsa och skriva är ett sätt att utvecklas och 
den som av någon anledning inte lyckas tillgodogöra sig den kunskapen hamnar utanför. I vårt 
samhälle är det i hög grad människans förmåga att prestera som avgör hennes värde. 
(Taube,1987 sid 77) Vidare skriver hon att:  

 
Vuxna människor som av olika anledningar besitter en dåligt utvecklad läs- och skrivförmåga har i de 
flesta fall en mycket svår situation. Förutom problem med utbildning och arbete möter de ofta en 
förödmjukande upplevelse när någon i omgivningen upptäcker att de inte kan vad alla tror att de kan. 
(s.78) 

Lars Melin (2001) beskriver att problemet med bristande läsförmåga var ett osynligt problem så 
länge det fanns bokstavsfria jobb i samhället, men i dag måste alla kunna klara en skriftlig 
instruktion, fylla i blanketter eller läsa av en bildskärm. 
 
 I den statliga utredningen ”Boken ITiden” (SOU 1997:141, Bibliotekstjänst 2000, s.15) uttrycker 
ansvarige utredare Anna-Greta Leijon sin oro. Hon säger: Kan man inte läsa och skriva minskar 
ens möjligheter att göra sin röst hörd, att vara med och påverka sin situation. Ytterst handlar det 
om demokratins fortlevnad.  
 
I Grundskolans kursplan för Svenska (Skolverket 2000) betonas vikten av att språket som ämne 
har betydelse för den personliga identiteten och för förståelse mellan människor. Det har också 
betydelse för allt lärande. Även Taube (1997) anser att för att lyckas med inlärning, oavsett inom 
vilket område, är självförtroende en förutsättning.  
 
Det är många olika faktorer som spelar in för att man ska få en gynnsam inlärningsmiljö. I de 
flesta böcker om inlärning är man överens om att en låg självuppfattning hos eleven hämmar 
inlärning. Likaså är läs- och skrivkunskaper en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig 
kunskap både i skolan och i samhället i stort. Taube (1987) betonar att oförmåga att läsa och 
skriva ofta leder till låg självuppfattning. Risken är att barn med inlärningsproblem hamnar i en 
ond cirkel som leder till bland annat: 
 

 dåligt självförtroende 
 bristande kunskaper 
 rädsla för misslyckande  
 låg prestationsförmåga 
 utanförskap 
 koncentrationssvårigheter 
 utslagning 
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Enligt Björk & Liberg (1996) riskerar barn som inte redan under det första skolåret lyckas knäcka 
läs- och skrivkoden att inte bara förlora viktiga kunskaper, utan också att hamna i ett utanförskap, 
som kan vara förödande för den fortsatta skolgången och för livet efter skolan. Det är en av 
skolans viktigaste uppgifter att fånga upp dessa elever och ge dem allt tänkbart stöd, hjälp och 
resurser. Skolan får inte bli en obehaglig upplevelse där eleven hela tiden ska präglas av känslan 
att inte hålla måttet. 
 

Det är i de här första försöken grunden till deras självförtroende som läsare och skrivare läggs. Den 
självtilliten är det de flesta förunnat att få behålla resten av sitt liv. (Björk & Liberg 1996 s. 24.) 

 
Vidare anser Björk & Liberg (1996) att det finns en risk att barn som upplever att de inte kan läsa 
och som tycker det är svårt att lära sig läsa, snart får en så negativ självbild och ett så dåligt 
självförtroende att de är redo att ge upp innan de egentligen givits en chans. Flera misslyckanden 
leder till rädsla och osäkerhet för nya misslyckanden, som i sig blir en slags självuppfyllande 
profetia för barnet. 
 
 Det är lätt att föräldrar, lärare och andra elever ser att barnet har svårigheter som leder till att 
förväntningarna på barnet blir att det även fortsättningsvis kommer att vara en ”svag” elev. 
(Taube, 1987) 

Tidiga pedagogiska filosofer 
Många av de tankegångar som gäller idag, framkom redan på 1700-talet hos den tyska filosofen 
Immanuel Kant och schweizaren Jean J Rousseau. De utgjorde utgångspunkt för en av de 
filosofer som modern utbildning tagit stor fasta på, Jean Piaget. 
 

Piaget 
Piagets kunskapsteori är enligt Stensmos (1994) tolkning konstruktivistisk, en människa 
konstruerar sin kunskap utifrån sina erfarenheter. Den process där en människa förändrar sitt 
tankemönster, omvärderar tidigare kunskaper och utvecklas benämner han "adaption". Denna 
består av två delprocesser; assimilation - ny kunskap infogas i ett befintligt tankemönster och 
ackommodation - den nya kunskapen förändrar tankemönstret för att passa den nya 
informationen. Människan har en naturlig nyfikenhet som leder till att hon strävar efter ny 
kunskap och en vilja att förstå det hon inte förstår. Pedagogens uppgift är enligt Piaget att 
utveckla barnets nyfikenhet genom att praktiskt formulera och lösa problem - att hjälpa barnet 
förstå och lära sig hur man lär. Utbildningen måste börja på den kognitiva nivå barnet befinner 
sig och utgå från barnets tidigare erfarenheter, annars blir den nya kunskapen svårbegriplig och 
alltför abstrakt för barnet att ta till sig. 
 
Arnqvist (2003) beskriver att Piagets syn på läs- och skrivutveckling sker i olika stadier som var 
för sig kräver särskild stimulans. Lärarens uppgift blir att förse barnet med de möjligheter som 
behövs för att eleven ska utvecklas på det stadium där han/hon befinner sig. Alltför stark 
fokusering på de olika stadierna leder till delade meningar i vilken ålder man kan börja med läs 
och skrivinlärning. Piagets teorier om den kognitiva mognaden i stadier ligger till grund för den 
tidiga skolförberedande modell som anser att barn måste behärska vissa färdigheter innan 
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egentlig läs och skrivträning kan påbörjas. 
 

Kant 
Kant menar, enligt Stensmo (1994) att det som skall studeras bör ha en relation till barnets 
livsvärld och vardagserfarenheter och utgöra en förförståelse för det nya som skall undersökas. 
Den nya kunskapen som barnet får, utvidgar och fördjupar den tidigare kunskapen och leder till 
en förändring i tankemönstret. Ett lärande har ett rum. 
 

Rousseau 
Även enligt Rousseau förvärvas ny kunskap främst genom handling där det mest ideala är att 
eleven får prova och utforska i ett naturligt sammanhang. Den egna erfarenheten är alltid bättre 
vid ett inlärningstillfälle än att bara förlita sig på annans kunskap, texter och ord. Liksom Piaget 
anser han att läroplanen skall utgå från elevens intresse och mognadsnivå. Barnet skall ställas i 
centrum och tyngdpunkten skall läggas på hur barnet lär sig snarare än vad. Inlärningsprocessen 
får ta tid och kunskapen skall i huvudsak vara av nytta för barnets vidare tillväxt och mognad. 
(Stensmo 1994) 
 

Vygotskij 
En av den kulturhistoriska ryska skolans främsta pedagoger var psykologen Lev Vygotskij. Enligt 
Stensmo (1994) bygger hans pedagogiska metod på att ge eleven de verktyg som behövs för att 
föra hans/hennes mentala mognad vidare. Vygotskij menar att ett barns mentala utveckling har 
sin början i leken. Där kan barnet föreställa sig en låtsad situation utifrån fantasin eller imitera 
olika vuxensituationer. Barnet använder sig av de redskap som behövs för att kunna genomföra 
den tänkta situationen på ett realistiskt sätt - göra leken verklig. T.ex. blir en käpp en häst och 
krumelurer på ett papper får symbolisera skrift. Lekens parallell i skolan är undervisning enligt 
Vygotskij och dess syfte är att transformera elevernas vardagsbegrepp till vetenskapliga begrepp 
- kunskap, som skall vara användbar i flera sammanhang och situationer. Beroende på i vilken 
social miljö barnet växer upp, tillägnar det sig tidigt olika begrepp under uppväxten. Dessa 
kunskapsbegrepp genomgår en process där barnet resonerar, följer förklaringar, reproducerar och 
slutligen genomför nya logiska operationer. Genom denna utvecklande process förändras barnets 
medvetande och grunden har lagts för ett vetenskapligt begreppssystem och ett logiskt tänkande. 
(Stensmo 1994)   
 
Anders Arnqvist (2003) beskriver Vygotskij teori där det sociala och det verbala samspelet 
mellan vuxna och barn är den drivkraft som för utvecklingen framåt. Förutom leken utvecklas 
färdigheter i att läsa och skriva i en kommunikativ process där både vuxna och barn är 
medagerande.  

Nyare forskning 
Det finns ett antal moderna undersökningar som pekar på att läs- och skrivinlärning med fördel 
kan börja i lägre åldrar. Att barn redan i förskoleklass får erfarenheter av att leka med språket har 
visa sig vara värdefullt för den fortsatta läs och skrivinlärningen. T.ex. skriver Arnqvist (2003) att 
barn som saknar den erfarenheten vanligen får svårare att tillägna sig läs- och skrivfärdigheten. 
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Han säger vidare att man i flera betydelsefulla studier har kunnat påvisa tydliga samband mellan 
språklig medvetenhet och läsfärdighet. 
 
I det betänkande som lämnades av läs- och skrivkommittén 1997 (Utbildningsdepartementet 
1997) har man undersökt hur samarbetet mellan förskola och ordinarie skola fungerar och hur 
förskolan arbetar med tidig språkträning. Man har inte bara funnit att barn som får bekanta sig 
med språkets alla former, både tal, läsning och skrivning, har bättre förutsättningar att klara 
ordinarie skola, utan befarar att en språkmiljö som inte är utvecklande missgynnar framför allt 
elever med inlärningsproblem. Vidare trycker man på vikten av att all form av språklig 
utveckling sker i mötet mellan text, bild, ljud och i ett samspel mellan vuxna och barn. Ett 
läsande och skrivande som innebär känslomässig beröring som innehåller spännande utmaningar 
och där livserfarenheter tas tillvara har visat sig ha avgörande betydelse för de svagaste barnens 
läs- och skrivutveckling. 
 

Att mötet med skriftspråket sker tidigt måste givetvis påverka förskolans och skolans pedagogik och 
därför utgör den pedagogiska verksamheten i förskolan en viktig del av barnens läs- och skrivutveckling. 
En förskolepedagogik som medvetet tar vara på barns naturliga lust att leka med språket på olika sätt och 
erbjuder en miljö som inbjuder till dagligt och lustfyllt skriftspråkande bidrar till att barnens läs- och 
skrivutveckling stöttas. Verksamheten i förskolan kan på så sätt förebygga att barn får läs- och 
skrivsvårigheter. (Utbildningsdep.1997 s.265) 

 
I de förslag som läs- och skrivkommittén lägger fram (Utbildningsdep.1997) föreslås att en 
uttalad syn på språkanvändning och språkets roll i barns och ungas liv och lärande bör 
genomsyra måldokumenten för all pedagogisk verksamhet. En mer medveten satsning på lekfullt 
pedagogiskt arbete när det gäller skriftspråksutveckling bör starta redan i 1-5-årsverksamheten. 
Barn vill kunna läsa och skriva och genom att skapa tidiga positiva läromiljöer stärker man 
elevens bild av sig själv som en blivande läsare och skrivare. Genom att starta tidigt ges barnet 
tid att utveckla läs- och skrivfärdigheter och behöver inte hamna i svårigheter längre fram i 
skolan. Pedagoger och lärare har möjligheter att observera och följa varje barns skriftspråkliga 
utveckling och därmed också tidigare uppmärksamma eventuella svårigheter. Tidigare stöd och 
hjälpinsatser kan sättas in så att barnet inte fastnar utan kommer i gång i sin läs- och 
skrivutveckling.  

Barn med läs- och skrivinlärningssvårigheter  
Alla barn har inte samma förutsättningar vad gäller språklig begåvning. Varje elev som kommer 
till skolan har olika språkliga erfarenheter, kognitiv mognad, sociala och kulturella bakgrunder. 
Idag uppskattas enligt Björk och Liberg (1996) att närmare 20 % av eleverna i skolan har 
problem med att lära sig läsa och skriva. Av dessa utgör 3 – 5% barn med diagnoser som dyslexi 
medan resten har problem av pedagogisk, social eller psykologisk art. De menar att nyare studier 
visar att dessa siffror är allt för högt tilltagna och skulle kunna minskas till ca 1% om varje elev 
hade större förkunskaper för att möta skolans läsinlärningsprogram. 
 
 Det omfattande specialpedagogiska arbete som genomförts på Nya Zeeland visar att av de ca. 12 
% av landets 6-åringar som efter 1 års skolgång uppvisar någon form av läs- och 
skrivinlärningsproblem kvarstår bara 0,8% efter genomgånget specialprogram.  Enligt Ellmin 
(1997) betraktas dessa elever som dyslektiker. Det finns med andra ord en stor andel barn som, 
om de fick hjälp i tidig ålder, skulle kunna få en helt annan start.  
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Melin (2001) kallar den relativt stora grupp barn med läs och skrivinlärningsproblem, vid sidan 
av dyslektikerna, för s.k. poor readers. Dessa skulle om de fick skolas in i en bra inlärningsmiljö 
och med hjälp, stöd och uppmuntran av lärare, föräldrar och specialpedagoger inte behöva riskera 
att hamna i det utanförskap läs- och skrivsvårigheter annars tenderar att leda till.   
 
Skolan på Nya Zeeland arbetar efter att möta varje elev på dess nivå och att ge varje barn 
individuella uppgifter grundat på elevens mognad, förkunskaper och förutsättningar, vilket även 
är den svenska skolans riktlinjer. Dock pekar allt fler prognoser på att det i Sverige inte fungerar 
så och att antalet lässvaga bara blir fler. Enligt Melin (2001) finns också tecken som pekar mot att 
man i stället för att ge barn idag goda förkunskaper i språkutveckling genom att läsa för dem, har 
minskat antalet lästid i minuter med hälften. Bland lågutbildade föräldrar är minskningen två 
tredjedelar. Detta tillsammans med stora brister inom skolan att bemöta och fånga upp elever med 
inlärningsproblem leder till att vi idag har en stor andel elever som går ut skolan efter 10 år med 
bristande läs- och skrivkunskaper. 
 

Skolans ansvar 
Skolans roll är att ge eleven bästa möjliga förutsättningar för inlärning, att aktivt stödja, 
uppmuntra och motivera. Skolans läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo94, 
(Utbildningsdep.1998, I skolans värdegrund och uppgifter) säger att:  
 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i 
elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 
kunskapsutveckling.  

 
Skolans mål måste vara att ”Alla ska lyckas”. Det är viktigt att se till barnets kompetens snarare 
än dess brister och undervisningen måste bli något lustfyllt och något som barnet känner att det 
klarar av. Det måste ställas stora krav på den grundläggande undervisningen, men lika viktigt är 
att inte tappa bort de barn som inte klarar av att tillgodogöra sig kunskapen inom ordinarie 
undervisning, utan är i behov av extra stöd och hjälp. Språkutvecklingen är av yttersta vikt för 
den intellektuella mognaden och självförtroendet. En väl utvecklad läs och skrivkunskap är 
avgörande för all inlärning inom alla skolans ämnen. Därför måste elever som uppvisar 
svårigheter få tidig hjälp. (Stadler, 1998) Det kan inte vara acceptabelt att elever får gå genom 
hela skolan utan att ha grundläggande kunskaper i läs- och skrivning. 
 
Lpo 94 (Utbildningsdep.1998) uttrycker klart att skolan har ett särkilt ansvar för de elever som av 
någon anledning riskerar att inte nå målen för utbildningen och därför inte kan utformas lika för 
alla. 
 

Torgny Karnstedt (2000) skriver att resurserna till speciallärare minskar, det finns färre vuxna i 
klasserna och elevvården har fått stora neddragningar på många håll. Detta i samband med stora 
klasser, bristande disciplin och en växande antal elever med olika former av psykosociala 
problem, koncentrationssvårigheter, stressymtom, med mera gör att arbetet med att ge varje elev 
en bra start med individuellt bemötande blir om inte omöjligt, så i alla fall svårt. 
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Samhällets skyldigheter 
Samhället idag är fullt av motsägelser. Samtidigt som kraven på läs- och skrivkunnighet ökar gör 
man ständiga nedskärningar inom områden vars möjligheter är att utveckla dessa färdigheter. 
Bara under 90-talet försvann mellan en tredjedel och en femtedel av landets bibliotek och i 
många skolor har skolbiblioteken kraftigt försämrats. Karnstedt (2000) menar att böcker alltid 
ska finnas inom en armlängds avstånd och man ska kunna nå ett skolbibliotek i strumplästen.  
Karnstedts jämförelse mellan simkunnighet och läskunnighet är ett bra exempel på vikten av att 
kunna läsa och skriva: 
 

Ett barn som inte kan simma och som hamnar på djupt vatten drunknar. Med läskunnigheten förhåller det 
sig i princip likadant. Det barn som lämnar skolan utan att kunna läsa och skriva tillräckligt bra riskerar 
att få ”kallsupar” och gå under. (Karnstedt, 2000 s.19) 

Olika projekt med nya zeeländska influenser 

Förändrade attityder 
Trots att man, enligt Ellmin, (2000) i flera olika forskningsprojekt pekar på brister i det svenska 
skolsystemet är antalet skolor som valt att prova alternativa undervisningsmetoder inte så stort. 
Dock finns det projekt där man kan uppvisa mycket goda resultat och där både elever och 
personal är nöjda. Flera av dessa projekt har den nya zeeländska skolan som grund och 
inspirationskälla.  På flera ställen i Sverige har lärare och rektorer tagit fasta på attityder och 
förhållningssätt som är resultatet av intryck från Nya Zeeland. Det handlar främst om att förändra 
de vuxnas attityder mot eleverna, en ökad profession bland de styrande, föräldramedverkan och 
en helhetssyn på barns sätt att lära. I en skolmiljö som ska vara positiv för inlärning måste barnen 
vara omgivna av stimulerande material. Grundläggande för en bra läsmiljö är förutom ett trivsamt 
klassrum en stor tillgång till böcker. Det måste finnas böcker lämpliga för alla faser i 
läsutvecklingen anpassade för alla olika elevers mognad, intresse och kunskap. Vidare måste det 
finnas tid till läsning – både självständigt och med andra och stöd från både lärare och föräldrar. 
(Ellmin, 2000) 
 

Listiga räven 
Birgitta Alleklev och Elisabeth Lindvall (2000) beskriver i sitt läsprojekt ”Listiga räven” att barn 
lär sig läsa genom att läsa och att det är viktigt att det finns tillgång till ”riktiga” böcker, både 
skönlitteratur och facklitteratur och med ett innehåll som barnen tycker är intressant. Man måste 
få eleverna att uppleva läsningen som något positivt och något man vill fortsätta med. 
 

Ljungby kommun 
Trots ett gynnsamt inlärningsklimat finns det ett antal barn, mellan 10-20%, som kommer att ha 
svårigheter att lära sig läsa och skriva. För dessa elever finns på Nya Zeeland det 
specialpedagogiska programmet  ”Reading Recovery”.  
I Sverige finns inte någon direkt motsvarighet även om de nya zeeländsk-influerade skolorna, 
bland annat i Ljungby kommun, till viss del arbetar efter metoden. Man har där också uppnått 
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goda resultat och erbjuder nu andra att ta del av sina erfarenheter genom möjligheter till 
studiebesök, föreläsningar eller video. (Ellmin, 2000) 
 

LTG-metoden 
LTG står för Läsning på Talets Grund och är en metod som Ulrika Leimar (1974) introducerade i 
Sverige på 1970-talet. Det bygger på att det språkliga övningsmaterialet kommer från barnen 
själva och där läraren tillsammans med eleverna skriver ner barnens berättelser och utgår från den 
texten för att barnet ska förstå sambandet mellan ljud och bokstav mellan tal och skrift. Att barnet 
själv har dikterat och utgått från en egenupplevd händelse skapar förförståelse och underlättar för 
eleven vid återläsning av texten. 

Skolan på Nya Zeeland 

Utbildningssystemet 
Det nya zeeländska utbildningssystemet består av 4 delar;  

 förskola 
 den obligatoriska grundskolan  
 det frivilliga gymnasiet 
 eftergymnasial utbildning – högskola, universitet, företag 

  
1989 genomfördes en förändrad skoladministration, publicerad i Tomorrow’s Schools. 1994 
drogs riktlinjerna för det nya skolsystemet upp med skriften Education for the 21st Century och 
sedan dess har en omfattande förändring ägt rum. Varje skola är en administrativ enhet med en 
lokal verksamhetsplan och en lokal styrelse med föräldramajoritet, som har ansvaret för ekonomi 
och resultat. En övergripande myndighet står för kvalitetsförsäkring av skolans olika delar. 
Reformen innebar ett radikalt nytänkande och nya metoder där det gällde att sätta elevens behov 
främst, att stärka lärarnas och rektorernas roll samtidigt som man gav föräldrarna ett reellt 
inflytande över skolans utveckling. Statens inflytande skulle begränsas, men fokuseras på mål 
och målinriktning och man skulle satsa på kvalitet inom alla delar av utbildningssystemet. Man 
har bytt fokus från undervisning till lärande. (Ellmin, 2000, s.2)   
 

Läroplanens kunskapsområden 
Läroplanen är uppbyggd i 7 olika kunskapsområden;  
 

 modersmål/språk,  
 matematik,  
 naturvetenskap,  
 teknologi,  
 socialvetenskap,  
 estetiska ämnen  
  hälsa/fysiskt välbefinnande.  

 
Eleverna arbetar efter kunskapsområden i stället för ämnen vilket innebär ett nytt tänkande. 
Förutom de grundläggande; att läsa, skriva och räkna får eleverna arbeta med kreativitet, 
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problemlösning och teambyggande. För att eleverna ska kunna förankra och tillämpa sina 
kunskaper i verkligheten har man kopplat åtta färdigheter till läroplanens kunskapsområden: 
 

 kommunikation 
 logiskt och matematiskt tänkande 
 information/informationsteknologi 
 problemlösning 
 självständighet och kompetensgivande färdigheter 
 samarbete/hänsyn/ansvar 
 fysiska färdigheter 
 arbets- och studieteknik 

 
Om man kopplar alla dessa färdigheter till de olika kunskapsområdena kan dessa göras 
tillgängliga, meningsfulla, begripliga och relevanta för eleverna inte bara i klassrummet utan 
även utanför. (Ellmin, 1997) Till läroplanens kunskapsområden och färdigheter tillkommer 
grundläggande värderingar och attityder. För att kunna delta i samhällslivet som fullvärdiga krävs 
ett förhållningssätt som kännetecknas av; 
 

 respekt 
 ärlighet 
 pålitlighet 
 rättskänsla 
 medkänsla 
 ställningstagande mot kön- och rasdiskriminering 

 

Helhetssyn 
Sammanfattningsvis kan man säga att läroplanen vill samverka till att skapa en helhetssyn när det 
gäller människans utveckling; den tänkande, kännande och handlande människan i samspel med 
miljön. (Ellmin 1997).  
 
Det är lärarens roll att ge eleverna de möjligheter, verktyg och stöd som behövs för att de ska 
kunna utvecklas till skickliga läsare med gott självförtroende. Den erfarenhet som eleven har när 
den börjar skolan måste värdesättas och bekräftas. Från den punkt där eleven befinner sig ska 
undervisningen börja. Då kan elevens förståelse ökas och kunskapen vidgas. (Bonnier 
Utbildning, 2001) Trots att man har en skola som på alla sätt arbetar för att, från det barnet skrivs 
in på sin femårs dag, bemöta eleven på dess nivå och efter dess förutsättningar finns det ändå ett 
visst antal elever som inte klarar av att lära sig grundläggande läs- och skrivning under ordinarie 
undervisning. Dessa elever får en extra hjälpinsats genom programmet Reading Recovery. 

Reading Recovery (RR) 
Reading Recovery är ett helt och hållet nya zeeländskt program utvecklat av Marie Clay. 
Programmet erbjuds de barn som efter 1 år i skolan visar sig ha svårigheter med läsinlärning och 
ges som en extra hjälp utöver ordinarie undervisning. Tyvärr räcker inte resurserna alltid till 
vilket innebär att vissa skolor bara kan ge de allra svagaste eleverna chansen. I testet ”Six Years 
Net”, kontrollerar man vilka elever som har problem och dessa remitteras vidare till särskilda 
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RR-lärare. Varje enskild elev får sedan individuellt utformad undervisning dagligen i 30 minuter 
under en 12-15 veckors period. Syftet är att få eleverna att förstå och ta till sig det dem läser, att 
plocka sönder meningar och bygga ihop dem så att de blir begripliga för dem själva. 
Tyngdpunkten ligger på att ge eleven insikt om hur han/hon lär sig, vilka olika strategier som 
finns att tillämpa på de olika texterna. Texterna väljs noggrant ut av läraren för att passa elevens 
läsnivå. Det finns en mängd läsmaterial i olika svårighetsgrad för att kunna bemöta varje elevs 
krav. Läraren fokuserar på elevens styrka och observerar och dokumenterar noga vad han/hon gör 
och säger. (Kommunförbundet/Ellmin 2000) 
 
 Det är viktigt att läraren bekräftar barnet, uppmuntrar och stödjer. Enligt Anne-Marie Körling 
2003) är grundinställningen ”du kommer att bli en läsare”. En annan viktig del av programmet är 
samarbetet med föräldrarna. De är hela tiden delaktiga och engagerade i barnens hemarbete och 
tillsammans med barnen läser de ”dagens” bok.  
 
Att RR-programmet, som idag tillämpas i 38 länder, fungerar så väl har flera orsaker:  

 man börjar tidigt 
 individuell anpassning 
 noggrann planering 
 samarbete mellan föräldrar, lärare och RR-lärare 
 väl utbildade RR-lärare 
 handledning 

 
Stödinsatser som är så omfattande och intensiva som Reading Recovery, har visat sig vara ytterst 
effektiva. Av de ca. 12% av landets 6-åringar som genomgår programmet återstår bara en knapp 
procent som behöver fördjupad träning. Det är ett system som är väl integrerat med den övriga 
skolan vilket också bidrar till det lyckade resultatet. Principen för framgång är att olika 
svårigheter kan förebyggas genom att eleverna får tidigt stöd, en förbättrad undervisning och 
genom att varje familj ges individuell uppmärksamhet och stöd. (Kommunförbundet/Ellmin 
2000) 
 

Syfte 
Syftet med arbetet är att utveckla ett förslag till arbetsmodell för elever med läs- och 
skrivinlärningsproblem där metoder och arbetssätt bygger på specialmodellen Reading Recovery. 
Modellen ska kunna användas som ett pedagogiskt hjälpmedel och komplement till den ordinarie 
undervisningen i skolan. 

Metod 

Observationer 
Enligt Kullberg (1996) benämns ibland en etnografisk studie för fältstudie och bygger på att 
forskaren uppehåller sig en längre tid i den aktuella miljön. I en etnografisk studie består 
datainsamlingen av direkta observationer, kvalitativa intervjuer (djupintervjuer), informella 
intervjuer (samtal) samt genom insamling av dokument av och om fältet och dess aktörer. Jag 
gjorde min undersökning på en skola i Invercargill, Nya Zeeland där jag under min 7,5 veckors 
praktik följde en speciallärare inom Reading Recovery och där observerade arbetsmetoder och 
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material som användes i programmet. Jag erbjöds även möjlighet att följa med flera av 
kommunens RR-lärare för att få en bredare bild av arbetssättet och också ges möjlighet att träffa 
ett större antal elever med för dem individuellt anpassade hjälpinsatser. Tiden utanför RR-
lektionerna tillbringade jag i de 3 lägsta årskurserna. Observationerna skedde ostrukturerat. Med 
utgångspunkt i att lyssna, deltaga observera och fråga samlade jag den fakta som utgör grunden i 
mitt arbete. All insamlad data analyserades och antecknades kontinuerligt i en dagbok i enlighet 
med Kullberg. (1996) För att få fakta från flera håll hade jag tillgång till den litteratur om läs- och 
skrivinlärning som delvis utgjorde lärarnas handledning i ämnet. (Bilaga 1) Dessa gav mig 
förståelse för arbetssättet och utgjorde en klar grund för mina observationers riktighet. Den 
slutgiltiga analysen ledde fram till mitt resultat och den arbetsmodell som presenteras i mitt 
arbete.  
 

Undersökningspersoner 
Elev 1 – 7 årig pojke som genomgick programmet nu och som jag följde dagligen. 
Elev 2 – 7 årig pojke som genomgått programmet för 1 år sedan 
Elev 3 – 7 årig pojke som genomgått programmet för 1 år sedan 
Elev 4 – 8 årig pojke som genomgått programmet för 2 år sedan 
Elev 5 – 9 årig pojke som genomgått programmet för 2 år sedan 
Elev 6 – 9 årig pojke som genomgått programmet för 3 år sedan 
 
Specialutbildade Reading Recoverylärare samt ordinarie klasslärare. 
Fyra föräldrar till elever som genomgått specialundervisningen Reading Recovery. 
 

Material 
Minnesmanual – intervjufrågor om elevernas åsikter om Reading Recovery (bilaga 2) samt 
dagboksanteckningar över mina observationer. 
 

Intervjuer 
Förutom observationer använde jag mig av kvalitativa, muntliga intervjuer av elever, föräldrar 
och lärare som ingått i RR-projekt för att få deras synpunkter på metoden. Kullberg (1996) 
skriver att djupintervjun kan vara en fortsättning på ett samtal och en uppföljning av en 
observation. Huvudsyftet med en etnografisk formell intervju är att lära sig se omvärlden genom 
den intervjuades ögon. Flera av mina samtal och intervjuer har utförts oplanerat då tillfälle har 
givits och i förhållande till undersökningens problem i enlighet med hur Kullberg beskriver ett 
etnografiskt forskningssätt. Enligt Holme och Solvang (2001) hade jag skrivit ner speciellt 
viktiga frågor i en minnesmanual, (bilaga 2) i övrigt försökte jag få fram de intervjuades egna 
uppfattningar genom att låta undersökningspersonen styra utvecklingen av intervjun. Detta för att 
en intervju med öppna frågor, enligt Kullberg (1996) ger större möjligheter till personliga svar, 
möjligheter att ställa följdfrågor och ”att läsa mellan raderna”. Intervjupersonernas stora kunskap 
i läs- och skrivinlärningsproblem samt deras möjligheter att reflektera över inlärningsmetoden har 
varit en viktig källa till mitt resultat. 
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Bearbetning 
Materialet från mina observationer, fältanteckningar och intervjuanalyser kommer jag att 
analysera och sammanfatta och utforma den arbetsmodell – mitt resultat som redovisas i bilaga 6.  

Genomförandet 

Observationer i klasserna 1 till 3 
Under min praktik tillbringade jag 2 veckor vardera i klasserna 1 till 3, som var de klasser där 
arbetet till största del bestod i grundläggande läs- och skrivträning samt matematik. Klass 1 
bestod av 15st 5-åringar, med varierande kunskaper. Några hade redan gått några terminer medan 
andra barn just skrivits in i skolan. Eftersom de börjar skolan på sin 5-årsdag är intagningen 
flexibel under hela läsåret. Eleverna hade här lika lång skoldag som övriga klasser på skolan, 
vilket innebar att lektionerna började kl. 09.00 och slutade kl. 14.45. 2 olika lärare delade på 
undervisningen under dagen.  
 
Klass 2 bestod av 20 elever i 6-årsåldern. Här hade alla elever grundläggande kunskaper i läsning 
och skrivning, även om variationerna var relativt stora, speciellt när det gällde skrivskicklighet. 
Det var huvudsakligen i klass 2 som det så kallade ”Six Years Net” utfördes. Testet bestod i att 
en specialutbildad RR-lärare undersökte varje enskild elevs kunskaper i läsning och skrivning, 
textförståelse, ordförråd, problemlösning. Läraren följde ett särskilt program med speciella 
böcker för att kontrollera barnets kunskaper. Barnet fick också läsa ett flertal av, av den ordinarie 
läraren rekommenderade böcker, som valts ut efter den enskilde elevens nivå. Dessutom gjordes 
skrivövningar för att undersöka elevens insikter i ljudning, stavning, samt förmågan att rent 
motoriskt skriva bokstäver, ord och meningar. De elever som inte ansågs ha uppnått 
tillfredställande nivå kunde få extrahjälp i form av Reading Recovery.  
 
Klass 3 bestod av 24st 7åringar, samtliga med godkända läs och skrivkunskaper. Två av eleverna 
hade genomgått RR i år 2 och hade genom detta uppnått genomsnittsnivån i klassen. I klass 3 var 
kraven och tempot betydligt högre. Många av eleverna hade läskunskaper som motsvarade 8-9 
åringar enligt det läs och läsförståelsetest som genomfördes 2ggr/år. 
 
En närmare beskrivning av hur en skoldag kunde se ut finns beskrivet under bilaga 3. 
 
Jag hade hand om läsgrupper, högläsning, individuell läsning med enskild elev, hjälpte till med 
skrivövningar, spelade olika språk eller mattespel med eleverna, m.m. I varje klass visade jag 
bilder och pratade om Sverige. 
 
Den sista 1 ½ veckan delade jag mellan de olika klasserna och besökte även de övriga 3 klasserna 
på skolan för att berätta om Sverige, visa bilder och svara på frågor. Att gå in i de äldre klasserna 
gav mig också en möjlighet att observera hur läs och skrivkunskaperna hade utvecklats och jag 
deltog i de lästestester som görs på samtliga elever 2 ggr varje år för att kontrollera läsförståelsen, 
läshastigheten och ordkunskapen.. Jag fick även en inblick i hur de elever som tidigare hade 
genomgått Reading Recovery klarade sig i jämförelse med genomsnittet några år efter avslutat 
program. 
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Observationer av Reading Recovery 
Varje dag följde jag en pojke, just fyllda 7 år, från klass 2 till hans RR-lektion. Den varade 
mellan 30 och 40 minuter och följde den klart uppgjorda mall som finns angiven för hur 
lektionerna skall genomföras. (Se bilaga 3) Eftersom stödet från elevens hem var svagt, hade jag 
de sista tre veckorna hand om ”läxläsningen” med eleven varje eftermiddag. Vidare deltog jag 
vid några av de tester som genomförs av alla 6-åringar. Jag fick också möjlighet att deltaga vid 
några av RR-lärarnas träning i det speciella läscentra som fanns vid en skola i Invercargill. Där 
genomfördes RR-lektioner i ett rum med speciellt glasfönster där vi som studerade kunde 
observera träningen från andra sidan, utan att synas, tillsammans med den lärare som var ansvarig 
för RR lärarnas utbildning. Hit kunde lärarna ta med sig elever som de hade svårigheter med och 
efter genomförd lektion där övriga lärare observerade hennes undervisning, diskuterade man 
tillsammans igenom vilka andra metoder hon kunde använda sig av. Man gav tips och kom med 
idéer och vinklingar av problemet som den observerade läraren kanske hade missat. En av faserna 
i ett 12-20 veckors RR-program är att kritiskt granska och reflektera sin egen undervisning. Detta 
är särskilt viktigt om eleven inte gör de framsteg som förväntas. Jag pratade och fick ställa frågor, 
samt ta del av den litteratur som ingår i RR-lärarnas utbildning. Vidare såg jag videofilmer om de 
olika metoder som används för att observera, kontrollera och dokumentera elevernas läs och 
skrivnivåer och som ligger till grund för vilken svårighetsgrad elevens läslitteratur bör ha. Ett 
exempel är Running Record där man prickar av varje ord eleven läser och noterar eventuella 
svårigheter att läsa ut ordet, fel läsningar, om eleven börjar om eller hoppar över ord eller rader, 
om eleven själv korrigerar felläsningar, m.m. Dessa protokoll sparas i elevens portfolio och man 
kan se vilka svårigheter som eleven behöver extra träning av, vilka framsteg som görs, vilken 
förmåga eleven har att lösa problem i läsningen och vilka olika strategier han/hon använder sig av 
för att komma vidare i texten. Detta används inte bara av RR-lärarna utan av samtliga lärare i den 
ordinarie undervisningen. (Beskrivning av arbetsmomenten under en RR-lektion se bilaga 4.) 
 

Intervjuer av elever 
Under min tid på skolan intervjuade jag 6 elever mellan 7 och 9 år som genomgått Reading 
Recovery. Intervjuerna var muntliga, med öppna frågor. Eftersom skolan var relativt liten (120 
elever) och närheten mellan klasserna var stor träffade jag och lärde känna de flesta barnen. Ofta 
satt vi tillsammans på rasterna och pratade och jag fick därför många tillfällen att på ett naturligt 
sätt ställa de frågor jag ville och prata runt elevernas erfarenheter, åsikter och känslor runt RR. 
Enligt Kullberg (1996) s.k. informella intervjuer, samtal. (Intervjufrågorna se bilaga 1) 
 

Intervjuer av lärare och föräldrar 
Förutom de 6 eleverna på skolan pratade jag mycket med RR-läraren och fick ta del av hennes 
erfarenheter med tidigare elever. Under mina veckor i de olika klassrummen fick jag många 
tillfällen att diskutera med de övriga lärarna om deras uppfattning och åsikter om Reading 
Recovery. Jag fick också tillfälle att samtala med några av de föräldrar vars barn hade varit RR-
elever.  
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Resultat 

Intervjuer av elever 
Jag har valt att sammanfatta svaren av de 6 intervjuade eleverna eftersom variationerna jag fick 
var väldigt små. (Exempel på svaren se bilaga 5) 
Alla elever upplevde att de hade lärt sig läsa, skriva och stava betydligt genom att ha fått 
genomgå Reading Recovery. En av eleverna hade ett litet begåvningshandikapp och hade 
problem med stamning, men hade trots detta gjort stora framsteg. Det han upplevde som svårt var 
att läsa högt vilket förklaras med att han stammade. Alla elever var övervägande positiva till 
programmet och det fanns inget ”pinsamt” med att ha fått extra hjälp utan det var nästan en 
förmån att få gå ifrån varje dag och träffa specialläraren. Några av eleverna påpekade också att de 
var lyckliga som hade fått chansen till hjälp eftersom RR tyvärr inte kan ges till samtliga elever 
som behöver extra stöd utan många gånger bara ges till de som är absolut svagast. Problemet var 
inte så stort på just den här skolan eftersom eleverna huvudsakligen kom från familjer som var 
väl engagerade i sina barn, läste mycket för barnen och ställde krav på undervisningen i skolan. 
Det fanns skolor i andra områden med betydligt större behov och där resurserna inte räckte till. 
Samtliga intervjuade elever hade varit negativa till läsning och skrivning innan de fick 
specialhjälp, men tyckte nu att det var roligt och lätt att både läsa och skriva. De var ivriga att 
berätta om vilka svåra böcker de nu kunde klara att läsa, med undantag av den handikappade 
pojken som inte hade avancerat lika mycket, men som ändå var väldigt positiv och glad över sina 
framsteg. Ingen av eleverna hade upplevt att det var speciellt svårt eller tidskrävande att gå i 
Reading Recovery. De gjorde ju egentligen ungefär samma sak i klassrummet, fast då hade de 
inte lika mycket tid ensam med läraren utan arbetade oftast i grupp, eller helklass. På frågan om 
läsning på fritiden svarade dock de flesta nekande, men skyllde det hela mer på bristen av tid för 
läsning, (förutom läsläxan som är obligatorisk för alla elever) än på olust att läsa. 
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Intervjuer av lärare  
Samtliga hade väldigt goda erfarenheter av Reading Recovery och även om det fanns elever som 
inte uppfyllde kraven efter maximala 20 veckors program, och inte fullt ut passade alla elever 
med inlärningssvårigheter så hade det ändå hjälpt de flesta elever att komma ifatt sina 
klasskamraters och jämnårigas läs- och skrivnivå. De poängterades dock att de elever som var i 
riskzonen kunde falla tillbaka igen om de inte fick fortsatt stöd och hjälp både i klassrummet och 
i hemmet.  
 

Intervjuer av föräldrar 
Jag pratade även med fyra olika föräldrar som hade haft sina barn i RR-program och de var 
positiva till den extra hjälp som barnet hade fått. En av föräldrarna trodde att barnet hade fått 
problem  p.g.a. en tillfällig förändrig i familjen, som bidrog till bristande koncentration och 
minskade möjligheter från föräldrarna att hjälpa barnet med lästräning, m.m. Eleven hade inte 
heller gjort speciella framsteg under programmets gång, men hade ändå tack var stödet från RR-
läraren och skolan klarat att hålla sig på en genomsnittlig nivå, vilket troligen inte varit fallet om 
han intet fått någon hjälp alls. 
 

RR-programmet väl integrerat med klassrumsundervisningen 
Syftet med min resa var att få en inblick i specialprogrammet Reading Recovery och med det 
som utgångspunkt utarbeta ett förslag på arbetsmodell för elever med läs- och 
skrivinlärningsproblem. Jag insåg dock snabbt att själva programmet i det stora hela är en 
intensifiering av den undervisningsmetod som används i ordinarie klassrumsundervisning. 
Skillnaden var att man arbetade ”en lärare - en elev”, att man arbetade i ett relativt högt tempo 
under själva lektionen, att man träffades konsekvent varje dag och att man specialanpassade varje 
punkt i programmet helt efter den enskilde elevens behov och förkunskaper. Jag vill därför noga 
påpeka att de idéer, tips och förslag som jag presenterar i mitt arbetsmodellförslag (se bilaga 6) är 
hämtade från de observationer jag gjort under min praktik, både i klassrummens ordinarie 
undervisning och från Reading Recovery. 
 

Förslag till arbetsmodell 
Mina observationer, samtal och intervjuer, både från klassernas ordinarie undervisning och inom 
Reading Recovery lektionerna, analyserade och sammanställde jag i dagboken. Ur det samlade 
materialet har jag sedan utformat det förslag på arbetsmodell som är mitt huvudsakliga resultat i 
rapporten. (Bilaga 6) 

Diskussion 

Undersökningens trovärdighet 
Den höga kunskapsnivån hos eleverna som jag upplevde kan inte anses vara heltäckande för 
samtliga skolor på Nya Zeeland utan grundar sig på de erfarenheter och iakttagelser jag gjort på 
en skola med relativt goda resultat jämfört med riksgenomsnittet när det gäller läs- och 
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skrivkunnigheten. De elevintervjuer som genomfördes kan ha färgats av min positiva inställning 
till metoden, att eleverna var ganska få samt väldigt ivriga att få prata med mig av det skäl att jag 
var från ett annat land och ”lite spännande”. Eftersom jag är otränad både på att intervjua och 
observera samt arbetade på engelska kan jag ha gått miste om viktig information. För att uppnå 
bästa resultat med en etnografisk forsknings metod bör man enligt Kullberg (1996) ha djupa 
kunskaper i ämnet som studeras vilket jag inte kan påstås ha haft. Att jag använde mig av tre 
olika mätmetoder i min undersökning stärker dock trovärdigheten. Jag har strävat efter att  
analysera svaren på ett objektivt sätt och tror att jag fått en relativt riktig bild av elevernas 
synpunkter.  
 

Metodens lämplighet   
Jag anser att jag fått en bra och övergripande bild av det jag avsåg att observera, genom att jag 
fått tillbringa flera veckor i olika klassrum där man huvudsakligen ägnat sig åt just läs- och 
skrivinlärning, samt att jag fått tillfälle att observera, diskutera och ställa frågor till flera olika 
RR-lärare. Eftersom jag fått tillfälle att följa ”min” RR-elev, både i klassrumsmiljö, under 
specialundervisning, kunskapstest, samt själv fått läsa och träna med eleven enskilt har gett mig 
en god inblick i hur Reading Recovery fungerar. 
 

Resultatdiskussion 

Praktikskolan 
Jag har under min praktik på en ”Primary School” på Nya Zeeland fått den stora förmånen att få 
en inblick i ett annat lands skolsystem, samhälle och traditioner. Jag har inte bara fått ta del av 
den specialpedagogiskt modellen, Reading Recovery, utan i praktiken fått se hur ett väl 
fungerande skolsystem formar en sammansvetsad lärarkår med ett öppet sinne och arbetsglädje, 
där skolan är till för barnen och anpassad därefter och där man verkligen bemöter varje enskild 
elev på ett individuellt sätt och bygger undervisningen utifrån dennes behov och förkunskaper. 
Mitt syfte med resan var att hitta delar i deras undervisning som skulle kunna användas i den 
svenska skolan för att underlätta läs och skrivinlärning. Jag tycker att jag fick med mig en mängd 
tips och idéer på hur man kan arbeta som lärare inte bara när det gäller själva lärandebiten utan 
lika mycket hur man skapar en bra inlärningsmiljö och skapar goda förutsättningar för lärandet. 
Ett positivt inlärningsklimat. 
 
Jag vill också poängtera att jag med den erfarenhet jag fått tror att man genom att arbeta på ett 
betydligt bredare plan i Sveriges skolor och genom att ta till sig mer av den undervisningsmetod 
som används på Nya Zeeland skulle kunna höja studieresultaten bland våra elever och minska 
antalet elever med behov av specialundervisning inom läsning och skrivning markant. 
 

Inlärningsmiljön - viktig 
Det finns en stor mängd kunskap i den nya zeeländska skolan som den svenska skolan skulle må 
bra av att till sig. Jag tror inte att det någon omöjlighet utan det handlar mycket om självklarheter, 
som att respektera varandra, att utnyttja resurser och skapa en barnvänlig inlärningsmiljö. En bra 
inlärningsmiljö innebär att skolans klimat måste vara sådant att det tillåter och erbjuder flera 
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alternativ till inlärning. Detta är grunden i samtliga rapporter och böcker om läs- och 
skrivinlärning som jag tagit del av. Skolan på Nya Zeeland innehåller de viktigaste 
ingredienserna för att inlärning ska lyckas. Det fanns en glädje och en stolthet på min 
praktikskola och en insikt hos eleverna om varför dem var där, att var och en har ansvar för den 
egna inlärningen, men också att man som enskild har ansvar för att lassrumsklimatet är positivt.  
 

Respekt och kontinuitet 
Eleverna på min praktikskola hade respekt för sin lärare, sina klasskamrater och den stora mängd 
arbetsmateriel och böcker som fanns på skolan. De bemöttes också med respekt från sina lärare 
och jag upplevde att det fanns en stark gemensam trygghet på skolan. Klara regler, kontinuitet, 
men också en stor portion spontanitet skapade en härlig gemenskap och glädje. Att ett positivt 
arbetsklimat och trygghet är grunden för all inlärning är ingen nyhet utan påpekas ständigt i 
litteratur om pedagogik och lärande. En som tydligt framhåller detta är Taube (1987) som säger 
att en första förutsättning för lyckad inlärning är frihet från stress i en varm, förstående, 
accepterande och stödjande atmosfär. (s.128) 
 

Hur man arbetade 
Lektionerna var uppdelade i kortare sekvenser, sällan längre än 30 min. Den självklara 
disciplinen gjorde det möjligt för läraren att arbeta med enskilda elever under tiden övriga 
klassen arbetade med sina uppgifter. Att arbeta i kortare sekvenserna upprätthöll koncentrationen 
hos eleverna. Alla lärare arbetade väldigt kontinuerligt och tidsschemat såg lika ut, i stort sett alla 
dagar, vilket gjorde det enkelt för eleverna att veta vilka uppgifter de skulle arbeta med och de 
kunde själva starta upp efter en rast utan att läraren behövde påtala vad som skulle göras. Att 
eleverna kunde arbeta självständigt gav läraren tid och möjlighet att arbeta med små grupper. 
Grupperna var indelade efter kunskapsnivå och bestod vanligen av 4-5 elever. Varje grupp läste 
för läraren i stort sett varje dag, vilket innebar att läraren fick god inblick i varje elevs 
läsutveckling, förmåga till problemlösning och hur eleven använde sig av de olika strategier som 
gör det möjligt att lösa svårigheter i texten. De elever som hade svårigheter fick ofta enskild hjälp 
av läraren. Det är lärarens uppgift att förse eleverna med de verktyg som han/hon kan använda sig 
av och lära dem att använda dessa som hjälp för att aktivt lösa problem som möter dem i texten. 
 

Genom att läsa lär man sig läsa 
Eleven måste få tillgång till en mängd litteratur, både faktatexter och sagor, för endast genom att 
läsa kan man lära sig läsa. Detta tänkande genomsyrar den nya zeeländska skolan och 
klassrummen är fyllda med böcker, poem, elevernas egna arbeten, m.m. Att tillgången på 
varierande litteratur är nödvändig för att skapa en stimulerande läsmiljö poängteras både i Läs- 
och skrivkommitténs betänkande (Utbildningsdep.1997) och i den övriga litteratur jag har använt 
mig av i min undersökning. Överallt i det nya zeeländska klassrummet möter man texter och 
bilder. Förutom att eleverna själva kan låna böcker både från biblioteket och från de hyllor med 
böcker som finns uppställda i klassrummet har läraren valt ut ett antal böcker till varje elevs egen 
”boklåda”. Dessa är anpassade efter elevens personliga kunskaper och innehåller både böcker 
som läsaren känner igen, men också mer avancerade böcker som bjuder på lite motstånd och som 
för eleven framåt i läsprocessen. Det bidrar till att höja elevens kompetens som läsare, ökar 



 23

ordkunskapen, m.m. I klassrummet finns myshörnor med kuddar på golven där eleverna kryper 
upp med sina böcker. Vikskärmarna som avgränsar läshörnan fungerar även som bok hylla och 
eleverna kan välja och vraka bland de uppställda böckerna. Min reaktion är att i en rik och 
stimulerande läsmiljö finns det inget problem med vad vi ska göra med dem andra – de som inte 
vill eller kan läsa. Det var alltid en uppskattad stund – att läsa. 
 

Man kan lära sig läsa genom att skriva 
Att lära sig läsa går hand i hand med skrivandet (Clay, 1993) För många barn är förståelsen om 
vad en text egentligen är ganska liten. Att koppla samman det talade eller lästa orden med det 
skrivna är för abstrakt. För att göra kopplingen verklig innehåller därför läsövningarna i 
klassrummet alltid också skrivövningar. Detta är en grundläggande inställning inom den nya 
zeeländska skolan och det är utifrån det man arbetar inom Reading Recovery. Om eleven får 
skriva en mening utifrån sig själv, en händelse från rasten, eller något han eller hon funderar över, 
får meningen en begriplig innebörd och barnet har förståelse för vad han skrivit. Det gör det 
också lättare att läsa texten. Eleven blir bekant med formen på bokstäverna och tränar på 
stavning, han/hon lär sig skriv- läsriktningen och lär sig hur orden låter. Man utgår helt enkelt 
från barnet och kan börja på den nivå som barnet befinner sig. Detta tankesätt finns i LTG-
metoden som Ulrika Leimar (1974) introducerat i Sverige, som bygger just på elevernas egna 
berättelser. Det bygger på att ge barnet en insikt i sambandet mellan dess egna ord som sakta, 
bokstav för bokstav översätts till skrift. Att få barnet att se att ord är symboler för talets ljud. 
(Leimar 1974) 
 
Genom att utgå från elevens intressen och egna tankar tror jag att den här inlärningsmetoden kan 
användas i alla åldrar, även med äldre elever och problemet med ”barnsliga” läseböcker 
försvinner.   
 

Bra böcker 
Den serie av böcker, Ready to Read, som fanns särskilt framtagen för skolan graderades efter 
svårighetsgrad och placerades i en viss färgskala, colourwheel. Färgen på boken gjorde det lätt att 
välja ut de böcker som var lämpliga för varje elevs nivå. Ofta fanns frågor till texten med vilka 
läraren kontrollerar om eleven förstår det han/hon läser. Att det är viktigt att det finns mycket 
litteratur runt barn som ska lära sig läsa konstaterar Alleklev och Lindvall (2000) i sitt projekt 
”Listiga Räven” och också Ellmin (2000) poängterar att det måste finnas stor tillgång på böcker 
för alla faser i läsutvecklingen samt efter elevens intresse och kunskap. Att ha ett stort urval av 
bra litteratur tillgänglig på samma sätt i den svenska skolan tror jag skulle underlätta för lärare att  
komma igång med läsinlärning genom skönlitteratur. 
 

Sammanfattning 
Det pågår ständiga diskussioner i samhället om skolan och åsikterna är många och olika. Vi får 
ständigt nya larmrapporter om barns dåliga läs- och skrivkunskaper, om barn som mår dåligt, om 
lärare som inte orkar och om en skolmiljö utan regler och disciplin. Samtidigt finns det en mängd 
litteratur, undersökningar och forskningar som innehåller allt som behövs för att man ska få en 
lyckad skola. Det finns ett flertal skolor som arbetar efter dessa riktlinjer och modeller och som 
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verkar fungera utmärkt. Frågan är bara varför inte alla gör det? På Nya Zeeland börjar barn med 
läs- och skrivträning när de är fem år. I Sverige upplever jag att man fortfarande diskuterar hur 
och om man ska förbereda skolverksamheten i förskolan. Jag såg inga barn som verkade må 
dåligt på grund av att de fått lära sig läsa och skriva i tidig ålder. Tvärt om utstrålade de 
självförtroende och glädje. Det jag har fått uppleva under min praktiktid på Nya Zeeland borde 
vara all blivande lärare förunnat. Det handlar inte om dyra omorganisationer utan om attityder, 
respekt för varandra och att skapa ett positivt arbetsklimat. Det handlar om vilja och att se 
möjligheterna i stället för hindren. Om vi tog till oss lite av deras arbetssätt och idéer och la det 
till våran kunskap tror jag vi skulle få en fantastisk, väl fungerande skola för alla. 
 

Fortsatt forskning 
Ett förslag på fortsatt forskning skulle vara att börja arbeta med skriv- och läsinlärning i tidigare 
ålder för att se om man på det sättet kan minska antalet elever med läs och skriv- problem. Jag 
skulle också vilja prova om man med tidiga, intensiva insatser till elever som uppvisar 
svårigheter med läs- och skrivning skulle kunna hjälpa dem att komma ifatt klasskamraterna. 
Ytterligare ett förslag till fortsatt forskning skulle vara att genom att ändra arbetssättet och 
klassrumsmiljön och rikta in undervisningen mer på läsning av skönlitteratur och dagliga 
skrivövningar, med utgångspunkt från elevens egna upplevelser, skulle kunna minska antalet 
elever med läs- och skrivproblem.   
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Bilaga 2 
Muntliga intervjufrågor till eleverna 

• Vad tycker du om Reading Recovery? 
• Vad tyckte du om att läsa och skriva innan du fick gå programmet? 
• Tycker du att du har lärt dig läsa och skriva med hjälp av RR? 
• Var det jobbigt/tidsödande /svårt? 
• Fick du mycket hjälp hemifrån med att läsa och hur fungerade det? 
• Tycker du att det är roligt att läsa idag? 
• Läser du gärna på fritiden? 

 
 



   

Bilaga 3 
Skoldagens innehåll 
Arbetet i klasserna var i stort sett likartat. Schemat var lika över dagen, vilket möjliggjorde att 
eleverna kunde gå upp en klass eller ner om kunskaperna var högre eller lägre än snittet T.ex. 
gick en av pojkarna i klass 2 över till klass 3 varje mattelektion. 
  

• Högläsning av läraren. I klass 1 och 2 oftast i form av Big Book. 
• Individuell skrivning från egna tankar, händelser eller reflektioner av läst text.  
• Temastyrd skrivning, dagens datum, bokstavsträning, styrd mening. 
• Rättstavning och genomgång av nya ord 
• Högläsning av eleverna. Framför klassen, för en kamrat och för läraren, enskilt eller i små 

grupper. 
• Tyst läsning ur ett stort utbud av sago- och faktaböcker. 
• Matematik 
• Tid för olika aktiviteter så som spel, ordlekar, mattespel, pyssel, m.m. 
• Gymnastik 

 
Förutom de givna ämnena pratade man mycket om uppförande, vikten av att ta ansvar för sitt 
eget och andras lärande, att visa hänsyn och respekt och att vara en god kamrat. 
 



   

 
Bilaga 4 

Beskrivning av en Reading Recovery lektion 
En normal RR-lektion består av: 
 

• Eleven läser gårdagens ”hembok” som består av en för eleven välkänd text. 
• Running Record görs på gårdagens nya text. 
• Speciella ord eller sekvenser som eleven har problem med tränas extra på ”magnet-” eller 

”white-board” tavla. 
• Eleven får skriva sin egen mening i sin bok. Läraren skriver samma mening på en remsa 

som sedan klipps sönder ord för ord och sätts samman av eleven igen. 
• Ny bok introduceras och efter att läraren har berättat vad boken handlar om och de 

gemensamt har tittat på texten och bilderna, får eleven läsa den nya texten. Hela tiden 
bokförs ev. problem som uppstår under läsningen samt hur eleven klarar av att lösa dessa 
svårigheter. 

 
Eleven får med sig en välbekant bok hem för läsning, samt den sönderklippta meningen för att 
träna på att sätta ihop den riktigt igen. 
 
 
 



   

Bilaga 5 
 
Intervju med pojke 8 år. 
 
Vad tyckte du om Reading Recovery? 
Svar: Jag tyckte det var bra för jag fick hjälp med att lära mig läsa bättre och att stava. 
 
Vad tyckte du om att läsa och skriva innan du fick gå programmet? 
Svar: Jag tyckte det var tråkigt och svårt och var inte särskilt bra. 
 
Tycker du att du har lärt dig läsa och skriva med hjälp av RR? 
Svar: Ja 
 
Var det jobbigt/tidsödande/svårt? 
Svar: Nej, jag fick ju hjälp hela tiden och vi jobbade med samma saker i klassrummet 
samtidigt.  
 
Fick du mycket hjälp hemifrån med att läsa och hur fungerade det? 
Svar: Mamma eller pappa var med och läste boken som jag skulle läsa och så visade jag 
”min mening” och vi satte ihop den. 
 
Tycker du att det är roligt att skriva och läsa idag? 
Svar: Ja för nu går det mycket fortare och jag kan läsa svårare böcker om det jag vill. 
 
Läser du gärna böcker på fritiden? 
Svar: Ibland, men jag tränar mest rugby och cricket, fast vi har ju läsläxa och den läser jag 
med mamma eller pappa.  
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Alla kan lära sig läsa 
Det här arbetet innehåller förslag på hur man kan arbeta med elever som visar 
svårigheter med att lära sig läsa och skriva. En del av arbetsmetoderna finns säkert 
redan i den svenska undervisningen, men alla idéer är från min vistelse på en skola 
på Nya Zeeland och är metoder som används dagligen i undervisningen både i 
klassrummet och i den individuellt anpassade specialmodellen Reading Recovery.   
 
Varför läser du inte? 
Marie Clay, en av Nya Zeelands främsta pedagoger och forskare inom barns sätt att 
lära sig läsa och skriva och upphovskvinna till Reading Recovery har konstaterat 
följande: 
 
 

Alla barn vill lära sig något och alla barn vill försöka 
och kan lyckas om de bara får rätt möjligheter 

 
 
 
 
 
 
Barn befinner sig dock på olika nivåer beroende på deras språkliga, psykiska, social 
och fysiska villkor och bakgrund. Om ett visst barn inte lär sig i samma takt som 
den övriga klassen måste man enligt Clay utföra ett flertal olika tester för att se var 
just den här eleven befinner sig och vilka kunskaper han eller hon har sen tidigare. 
Man måste fokusera på det barnet faktiskt kan och bygga vidare utifrån detta. Ett 
barn som redan har ”misslyckats” en gång har tappat mycket av sitt självförtroende 
och det gäller som lärare att försiktigt plocka fram de kunskapsbitar som redan 
finns och med stöd, hjälp och uppmuntran stärka barnets självkänsla och få det att 
våga. När ett barn lär sig tala tillåts det säga fel gång på gång utan att vi dömer det 
som ”icke talkunnig”. En del barn behöver längre tid och har problem med vissa 
moment medan andra går lätt. Det är samma sak med läsning och skrivning. Barnet 
måste få tid att lära sig, det måste få göra fel och prova sig fram för att försöka igen 
och det är den vuxnas sak att hjälpa och uppmuntra och inte minst att förmedla rätt 
attityd till vikten av att kunna läsa och skriva. 
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Att ett barn inte vill betyder i de flesta fall att de inte förstår uppgiften. Läraren 
måste ta reda på är vilken kunskap barnet har här. Vet barnet t.ex. vad som menas 
med: 
 

• FÖRST – SIST – ÖVERST – NEDERST 
• BOKSTAV – ORD - MENING 
• RAD - SIDA 
• VAR PÅ SIDAN MAN BÖRJAR LÄSA 
• VILKEN RIKTNING MAN LÄSER 

 
Finns det andra orsaker:  

• TRÖTT – OKONCENTRERAD 
• SOCIALA PROBLEM 
• DÅLIGT UTVECKLAT SPRÅK 
• SYN- ELLER HÖRSELNEDSÄTTNING 

 
Vad är ett ord? 
 Barnet kanske kan alla bokstäverna, men vet han/hon hur varje bokstav låter? 
Om man sätter ihop flera bokstäver så får man ett ord. Om inte alla hopsatta 
bokstäver blir ord? Hur ska man veta……? 
 
 

Ett ord blir verkligt för många barn när de kan skriva ordet själva 
och läsa det igen! 

 
 
 
 
Det är en viktig anledning till varför skrivning bör vara en del av läsinlärning. Man 
lär sig helt enkelt hur ord fungerar. Att ta sig tid att förstå hur ord är uppbyggda – 
att forma och konstruera sina egna ord – det ger eleven kunskap om hur språket 
fungerar. Med den kunskapen som grund kan han/hon utvecklas till att bli en 
skicklig läsare och skrivare.  
 
Utgå från elevens styrka 
I början kanske eleven inte kan så mycket mer än skriva sitt namn, men utgå från 
det eleven kan och bygg på med ny kunskap. T.ex. kan eleven  
 

• PEKA PÅ ANDRA ORD SOM BÖRJAR PÅ SAMMA BOKSTAV SOM NAMNET. 
• SKRIVA PÅ MAGNETTAVLA 
• KANSKE KAN ELEVEN KOMMA PÅ FLERA ORD SOM BÖRJAR PÅ DEN 

BOKSTAVEN OCH FÖRSÖKA SKRIVA DEM 
• KAN MAN GÖRA ANDRA ORD AV BOKSTÄVERNA I NAMNET 
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• SKRIV PÅ EN PAPPERSREMSA OCH KLIPP SÖNDER DEN BOKSTAV FÖR 

BOKSTAV. LÅT BARNET SÄTTA IHOP ORDET IGEN. 
 
Bygg en egen historia 
Låt eleven bygga en egen historia – en egen mening. Sagor som barnet skrivit själv 
utgör meningsfullt läs – och skrivmaterial! 
 

Använd barnets eget intresse och nyfikenhet för att utveckla ny 
kunskap! 

 
 
 
Att få sin egen saga uppläst,visad och delad med andra gör att barnet känner sig 
duktig och intressant. Att utgå från egna tankar gör att barnet kan använda ett 
välkänt språk, förståelse av orden. Det är lätt att läsa eftersom han/hon själv har 
konstruerat meningen. 
 

• SKRIV UPP ALLA NYA ORD SOM ELEVEN LÄR SIG OCH GÖR EN KORTLÅDA. 
• GÖR EN EGEN ORDBOK MED ORD SOM ELEVEN KAN 
• GÖR EN STOR TÄRNING MED FLERA VANLIGA ORD SKRIVNA PÅ VARJE 

SIDA 
 
Att höra ljuden i orden 
Har barnet problem med att höra ljuden i orden. Var noga med att ljuda långsamt 
de ord som är svåra. Låt eleven ljuda och fråga vilka ljud han/hon hör. Fortsätt 
med:  

• VILKA LJUD KAN DU HÖRA MER? 
• VILKA ANDRA ORD KAN DU SOM LÅTER LIKADANT? 

 
Låt eleven bygga orden på magnettavlan eller skriva dem på whiteboardtavla. Byt 
ut en bokstav och se vad det nya ordet blir. 
T.ex. KATT – NATT – HATT          RITA – ROTA  - RUTA  
Be barnet stryka under det som är lika  - olika på orden. 
 
 Var inte för snabb med att hjälpa barnet. Att själv lära sig hur man 

löser uppgiften ger bästa inlärningen. 
 
 
 
 
Att bryta sönder ord och flytta delarna så att de bildar nya ord är också en bra 
träning. 
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Använd en ordbox för att hjälpa barnet att sätta in rätt bokstav/ ljud. 
 
  
  j a  

 
k  tt 

   g                                   a 

 
Att läsa för barnet – med barnet 
Att läsa för barn ger träning i språk, textens byggnad, ljud, ord, bokens 
uppbyggnad, m.m. Att få en saga läst för sig inspirerar till läsning. Gemensam 
läsning ger erfarenhet och lägger grunden för självständig läsning. 
 
 Läsning blomstrar där det finns mycket att 

läsa 
 
I den nya zeeländska skolan finns en mängd olika läsmaterial och böcker. Det finns 
verser (poem), korta historier, rim, sånger, m.m upptryckta på stora affisher. Det 
finns Big books med återkommande ”refräng” som ofta ska läsas med viss takt och 
tempo. Dessa böcker tål att läsas om och om igen och uppskattas av speciellt de 
små barnen. Att använda roliga texter eller populära sånger är ett bra sätt inspirera 
till skrivning och läsning. T.ex 
 

• SKRIV EGNA RIM, VERSER OCH SKRIV PÅ FÄRGAT PAPPER. KLIPP SOM 
BALLONGER OCH HÄNG UPP I KLASSRUMMET. 

• GÖR EGNA SAGOR 
• SKRIV DE VANLIGASTE FÖREKOMMANDE ORDEN PÅ LAPPAR OCH HÄNG 

UPP I KLASSRUMMET PÅ ETT SNÖRE MED KLÄNYPOR 
 
Om orden ständigt finns runt omkring så lär eleven sig till slut att läsa och stava 
dem. Det är möjligt att lära sig läsa även om man bara kan några få bokstäver, om 
man använder enkla ordböcker. 
 

Barnböcker måste vara intressanta, relevanta, välskrivna, 
uttrycksfulla och i rätt nivå för barnet. 

 
 
 
 
Berätta runt texten och titta på bilderna. Om eleven har en förförståelse för den 
kommande texten är det lättare att förstå vilka ord som kan vara rimliga. Läs  
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samma bok flera gånger – en bra bok tål att läsas om igen och det ger eleven än  
känsla av att klara av att läsa. Introducera nya böcker genom att först  läsa den 
tillsammans med eleven. När eleven sen läser texten själv, var observant på vad 
som är svårt för läsaren och arbeta sedan extra med just detta. Det kan vara 
speciella ord eller ljud, svårigheter med bostäver som liknar varandra, t.ex. b,d,p  
och m,n. Arbeta med samma typ av ny inlärning koncentrerat. Låt t.ex. den nya 
bokstaven återkomma i olika meningar, sammanhang och former. Fokusera på 
samma bokstav i både läsningen och skrivningen. Skriv en på tavlan, i luften, i 
sanden, på handen. Skriv stora och små. Skriv många och fort, så att eleven 
verkligen får in formen. Arbeta på magnettavlan med att samla alla ”b” i ett hörn, 
alla ”d” och ”p” i ett annat. Att blanda en massa olika information orsakar bara 
förvirring hos eleven så arbeta koncentrerat. 
 

Lös inte problemet åt barnet utan med barnet  
 
 
Läsning och skrivning har regler 
Om eleven har svårt att veta var den nya raden börjar eller var man ska fortsätta när 
en rad är slut. Låt barnet hitta på en mening.  
 

• SKRIV HELA MENINGEN FÖRST PÅ BARA EN RAD OCH LÄS DEN. 
 

• SKRIV HELA MENINGEN DÄREFTER PÅ   
            TVÅ RADER OCH LÄS DEN 
 

• SKRIV DÄREFTER HELA  
            MENINGEN PÅ TRE RADER 
            OCH LÄS DEN. 
 
Följ med fingret om det behövs för att träna in läsriktningen. Läs för barnet och be 
honom/henne peka med fingret när du läser.  
 
Lässkicklighet byggs upp genom att man läser mycket och därigenom bygger upp 
en kunskap om fraser, ord i sitt sammanhang, m.m. Som skicklig läsare behöver 
man inte läsa varje ord och detalj i texten utan förstår meningen ändå. Bara om man 
tappar förståelsen, om man inte får något sammanhang, går man tillbaka och 
kontrollläser för att se om man missat någon viktig information. Att återläsa samma 
text ger barnet flyt i läsningen.  
 
Inlärningsprogrammet Reading Recovery bygger på att man lär sig läsa en text i sitt  
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hela sammanhang. Att bara lära sig en massa ord ger ingen meningsfull läsning för  
eleven . Nya ord som man vill lära eleven kan sättas in i olika meningar och i olika 
sammanhang. Omge eleven med böcker. Ställ dem med framsidan utåt så att den 
syns – det inspirerar till läsning. 
 
Att arbeta intensivt, dagligen med en elev under flera veckor ger alltid resultat. Om 
processen trots all inte går framåt som man hade förväntat sig måste man som 
lärare ställa sig frågorna: 
 

• HUR HAR JAG BEMÖTT BARNET? 
• LITAR ELEVEN PÅ MIG? 
•  HAR JAG GJORT TILLRÄCKLIGT MED OBSERVATIONER ATT UTGÅ FRÅN? 
• VILKA OLIKA ALTERNATIV HAR JAG ANVÄNT? 
• FINNS DET VÄGAR JAG INTE HAR PROVAT? 

 
Det är lärarens skyldighet att vara kritiskt till sitt eget sätt att arbeta. Det fungerar 
inte lika med alla barn och varje barn har rätt att bemötas utan förutfattade 
meningar och med samma förutsättningar. Ta hjälp av andra lärare om det uppsstår 
problem, ibland ser man inte själv vad som behöver göras. Var öppen för andra 
förslag, var ärlig mot dig själv.  
 
Du kanske är elevens andra chans att kunna ta del av allt det som skriftspråket 
innefattar. Att förstå pennans magiska kraft. 
 
Glöm inte bort att alla behöver känna sig duktiga och få bekräftat att han/hon kan 
och duger. Uppmuntra eleven och låt honom/henne förstå att:  
 
Du kommer att bli en läsare! 
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