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En fallstudie från Nya Zeeland om skolans literacyundervisning och 

Reading Recovery som didaktiskt redskap  

Catarina Öhlén 

Sammanfattning 
Syftet med studien var att studera vad ett urval om fem lärare på Nya Zeeland upplevde som centralt i 

sitt arbete med elevers tidiga läs- och skrivutveckling inom klassrumsundervisningen och inom 

Reading Recovery som didaktiskt redskap. En kvalitativ metod har genomförts utifrån en deskriptiv 

fallstudie då studien genomfördes på en skola i Nya Zeeland. Datamaterialet bestod av deltagande 

observationer i form av fältanteckningar, intervjuer med fem lärare och samtal med de fem lärarna vid 

flertalet tillfällen under fallstudiens gång. Dokumentationen bestod av ljudinspelningar, 

videoinspelningar och fältanteckningar. Analysprocessen sattes igång under tiden empirin samlades in 

och slutfördes efter att insamlandet av datamaterialet var klart. Resultatet visade att klasslärarna såg 

arbetet med literacy som centralt i sitt arbete med elevernas läs- och skrivutveckling. Klasslärarna 

arbetade för att vissa specifika upplevelser, förmågor och känslor skulle internaliseras hos eleven för 

att progression skulle ske i läsandet och skrivandet. Inom Reading Recovery framträdde några 

fokusområden som kännetecknande för Reading Recoverylärarens arbete med eleverna. Reading 

Recoveryläraren observerade elevens beteenden, arbetade med strategier och utgick ifrån elevens 

styrkor i arbetet med eleverna. Slutsatsen i studien var att lärarna på Nya Zeeland arbetade för att 

eleverna skulle bli självständiga läsare och skrivare. De elever som inte nådde dit i den tidiga läs- och 

skrivutvecklingen fick stöd av Reading Recovery för att bli självständiga läsare och skrivare, bli redo 

för att klara av klassrummets undervisning och fortsätta utvecklas tillsammans med sina 

klasskamrater.  
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1. Inledning 

De senaste åren har vikten av undervisningens kvalité för elevers skolresultat belysts (Hattie, 2012). 

Framför allt för lågpresterande elever och elever med läs- och skrivsvårigheter är en god läs- och 

skrivundervisning viktig (Alatalo, 2011). De två senaste läroplanerna har lyft fram att undervisningen 

skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov för att eleverna ska kunna nå kunskapskraven 

(Skolverket, 1994; Skolverket, 2011). Trots det är det många elever som passerar genom skolåren utan 

att tillägna sig de kunskaper, förmågor och färdigheter som behövs för att klara de krav skolan ställer 

(Skolverket, 2013). Genom studier av den svenska skolans undervisningsmetoder har Alatalo (2011) 

och Parmenius Swärd (2008) konstaterat att det funnits tankar bland pedagoger att eleven utvecklas 

om eleven bara mognar eller bara läser och skriver tillräckligt mycket. Om en elev inte får det tidiga 

stöd som eleven behöver menar Alatalo (2011) att eleven kan riskera att utveckla läs- och 

skrivsvårigheter och därmed riskerar att inte nå läroplanens kunskapskrav. Alatalo (2011) och 

Parmenius Swärd (2008) lyfter särskilt fram att undervisningen behöver vara explicit och tydlig för att 

eleven ska få en god läs- och skrivutveckling. När en elev uppvisar läs- och skrivsvårigheter behöver 

pedagogerna med precision kunna identifiera elevens svårigheter och utifrån det arbeta för att eleven 

ska komma vidare i sin utveckling (Alatalo, 2011). Det finns därför ett behov av att utveckla 

undervisningen med fokus på lågpresterande elever och elever som har läs- och skrivsvårigheter 

(Alatalo, 2011;Parmenius Swärd, 2008). 

Nya Zeeland (NZ) är ett land som i PISA1 – rapporterna placerat sig bland de OECD – länder som 

visat högt resultat när det gäller läsförståelse (Skolverket, 2016a). NZ blev under 1990 – talet omtalat 

för sina framgångsrika pedagogiska undervisningsmetoder i läsande och skrivande. Efter att ha hört 

och läst en del om den nyazeeländska pedagogiken reste jag 2004 på studiebesök till ett par skolor på 

NZ, för att studera deras undervisningsmetoder. Erfarenheterna därifrån resulterade i att jag i mitt eget 

pedagogiska arbete tog in några av de metoder som föreföll intressanta. Framför allt var det den s.k. 

Storboken som utgångspunkt för läsning och det gemensamma skrivandet av texter som inledning och 

utgångspunkt för elevernas eget skrivande som implementerades i undervisningen. Redan efter en 

termin i årskurs 1 visade det sig att ungefär hälften av eleverna i klassen skrev berättelser korrekt med 

hela meningar, punkt och stor bokstav. Men det som också märktes var att de elever som började visa 

tecken på läs- och skrivsvårigheter inte utvecklades på samma sätt som sina klasskamrater. De 

eleverna gavs fler skrivtillfällen, stavfel ignorerades, de fick läsa mer och träna bokstäver men det 

tycktes inte vara tillräckligt. Med fortsatt intresse för den nyazeeländska pedagogiken har tankar under 

åren vuxit fram att närmare få studera det didaktiska redskap Reading Recovery som används på NZ 

för de elever som efter ett år i skolan bedöms behöva ett särskilt stöd i sin läs- och skrivutveckling. 

Om det på NZ anses behövas ett redskap, en intervention för de elever som riskerar att utveckla läs- 

och skrivsvårigheter, är det intressant att studera vad det är i de didaktiska handlingar som används 

inom Reading Recovery som får elever att komma vidare i sin läs- och skrivutveckling.  

 

Hattie (2012) menar att läraren och undervisningen är de främsta faktorerna som påverkar elevers 

lärande och utveckling. Det innebär att läraren och undervisningsmetoderna har stor betydelse för de 

elever som är i behov av stöd i sin läs- och skrivutveckling (Alatalo, 2011). Elever som riskerar att 

                                                      
1 PISA står för Program for International Student Assessment och är en mätning av OECD som undersöker 

15 – åringars kunskaper inom matematik, läsförståelse och naturvetenskap. I PISA – rapporterna från år 

2000 fram till år 2015 har Nya Zeeland i läsförståelse placerat sig mellan plats 5 och 12 bland de länder 

som visat högst resultat. År 2015 var det ett 70 – tal länder som deltog i mätningen. 
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utveckla läs- och skrivsvårigheter behöver mötas av en pedagogik som hjälper dem att komma igång 

med det inom läsandet och skrivandet som upplevs svårt (Parmenius Svärd, 2008). Det finns därför ett 

behov av att undersöka vad det är lärare i sitt arbete behöver kunna för att arbeta med elevers tidiga 

läs- och skrivutveckling och vad det är som lärare behöver ha kunskap om för att kunna ge stöd till 

den elev som uppvisar läs- och skrivsvårigheter. Denna kunskap kan således vara av betydelse för att 

fler elever ska klara av skolans kunskapskrav. 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att studera vad ett urval lärare på Nya Zeeland upplever är centralt i arbetet med 

elevers tidiga läs- och skrivutveckling. 

Studien utgår ifrån följande frågeställningar: 

- Vad upplever lärarna har betydelse för sin undervisning med att befrämja elevernas läs- och 

skrivutveckling? 

- Vad är det lärarna observerar i en elevs läs- och skrivutveckling? 

- Vad är det som kännetecknar arbetet med läs- och skrivsvårigheter inom redskapet Reading 

Recovery – programmet? 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

2.1. Skolan på Nya Zeeland 

De pedagogiska undervisningsmetoder som lärarna på Nya Zeeland arbetar efter har i föreliggande 

studie fått en central plats. Det är av den anledningen relevant att ge en bakgrund till den 

nyazeeländska skolan och betydande reformer i läs- och skrivundervisningen. 

2.1.1. Skolan som organisation 
Skolan på NZ är uppdelad i tre delar: Early childhood education, Primary and Secondary Schools och 

Further education. Early childhood education är en förskoleverksamhet som beskrivs ha en viktig roll 

för att förbereda barnen språkligt för skolan (Ministry of Education, 2016a). NZ ligger bland de länder 

i världen som har lägst antal barn per förskollärare (OECD, 2015). I Primary School går barnen som är 

6 till 12 år, Secondary School är mellan 13 och17 år. I skolformen Further Education kallas skolan 

High School och är för ungdomar över 16 år (Ministry of Education, 2016a). 

Den obligatoriska skolan på NZ är 10 år för barnen mellan 6 och 16 år. Skolan ger dock en möjlighet 

att börja vid 5 års ålder, vilket de flesta barn gör. High School är en frivillig skolform som de allra 

flesta ungdomar går (Ministry of Education, 2016a). Elevantalet per lärare i Primary School och 

Secondary School ligger något över genomsnittet bland OECD – länderna (OECD, 2015). 

 

Skolåret är indelat i 4 terminer med ca 2 veckors ferie mellan terminerna och ca sex veckors 

sommarlov från december till februari. Lärarna undervisar i samma årskurs år efter år vilket gör att 

eleverna byter lärare varje år (Ministry of Education, 2016b). Det finns både statliga och privata skolor 

på NZ. De flesta skolor är statliga, följer den nationella läroplanen och finansieras av statliga medel. 

De privata skolorna behöver inte följa den nationella läroplanen utan kan utveckla ett eget 

lärandeprogram, learning program. För att få starta upp en privat skola måste skolans tilltänkta 

lokaler, personal, utrustning och lärandeprogram godkännas av utbildningsdepartementet. De privata 

skolorna får statliga bidrag men finansieras till största delen av avgifter som föräldrar betalar (a.a.).  

 

Varje skola har en lokal styrelse, Board of Trustees, som består av föräldrar, rektor och annan personal 

från skolan. Denna styrelse ansvarar för ekonomin på skolan samt resultaten (Ministry of Education, 

2016a). Myndigheten New Zeeland Qualifications Authority (NZQA) granskar skolans kvalitet och på 

så vis kvalitetsgranskas skolsystemet (NZQA, 2016). Denna myndighet kan på så vis jämföras med 

syftet för den svenska Skolinspektionen (Skolinspektionen, 2016). 

2.1.2. Styrdokument 
Styrdokumentet för skolan i NZ reformerades år 2007 (Ministry of Education, 2007). Läroplanen är 

som en ram inom vilken varje skola kan utarbeta sina egna kursplaner (Education Review Office, 

2010). Läroplanen är utarbetad för att undervisas på de tre officiella språk som finns på NZ vilka är 

engelska, maori och teckenspråk. Det lyfts fram att eleverna ska lära för livet, bli trygga, kreativa, 

kommunikativa och aktiva. Riktlinjerna i läroplanen är de värderingar, nyckelkompetenser och 

kunskapsområden som ska styra undervisningen. Under de värderingar som beskrivs i läroplanen ska 

lärandet bottna i respekt för andra, integritet, ekologisk hållbarhet, jämställdhet, olikhet, nyfikenhet, 

förträfflighet och nyskapande. Där finns också ett begrepp som de senaste åren blivit ett stort 



8 

 

genomgripande arbete för lärandet i NZ, inquiry, ett ord som kan översättas med ”undersökning, 

utredning, förfrågan”. Tanken i lärandet genom inquiry verkar vara att undervisningen ska genomsyras 

av frågeställningar, både i undervisningen och som en utvärdering av undervisningen (Ministry of 

Education, 2007). De nyckelkompetenser en elev ska tillägna sig är tänkande, att använda sig av 

språket, kunna lära själv, kunna relatera till andra samt deltagande och att bidra. Kompetensen 

tänkande förklarar läroplanen med att en elev som är en kompetent tänkare har förmågan att lösa 

problem och söker, använder och skapar aktivt kunskap. Målet är att en elev med ett tränat tänkande 

ska kunna reflektera över sitt eget lärande och kritiskt värdera olika antaganden. Läroplanen tar upp 

kunskapsområden som består av engelska, estetiska ämnen, hälsa och fysiskt välbefinnande, språk, 

matematik och statistik, vetenskap, socialvetenskap och teknik (Ministry of Education, 2007). Varje 

kunskapsområde preciseras utifrån vad kunskapsområdet handlar om, syftet med området och hur 

lärandet ska struktureras. Under kunskapsområdet engelska tar läroplanen upp att elever ska lära sig 

öva på att få fram meningen i det som de möter genom lyssnande, läsande och observerande samt 

skapa mening för sig själva och andra genom att tala, skriva och redovisa. Vidare visar den 

nyazeeländska läroplanen hur en effektiv pedagogik och hur lärarens handlingar för elevens lärande 

ska genomföras. Läroplanen beskriver också vilka mål undervisningen ska ha och hur bedömning ska 

gå till (a.a.). Den centrala punkten när det gäller bedömning är att varje elev ska bli utbildad på ett 

sådant sätt att eleven utvecklar sin kapacitet att bedöma sitt eget lärande (Absolum, Flockton, Hattie, 

Hipkins & Reid, 2009). Bedömningen ska utgå ifrån formativ bedömning. Genom denna bedömning 

ska eleven förstå sin egen progression (Ministry of Education, 2007). 

2.1.3. Klassrumsundervisning 
På NZ undervisar lärare för de yngre åldrarna, efter en pedagogisk modell som bygger på vissa 

specifika moment i läs- och skrivundervisningen. Det centrala i undervisningen är berättelsen och 

samtalet kring böcker och texter. Det nyazeeländska utbildningsdepartementet beskriver att 

undervisning utifrån böcker och berättelser, story telling, ger barnen möjligheter att utveckla kunskap, 

förmågor och attityder som behövs i dagens samhälle (Ministry of Education, 2016c). De 

undervisningsmetoder som används kallas shared reading, shared writing, guided reading, guided 

writing, independent reading och independent writing. Undervisningen ska utgå ifrån att läraren läser 

och skriver tillsammans med eleverna och modellerar för dem hur de ska gå tillväga i sitt eget läsande 

och skrivande. Utifrån det gemensamma samtalet arbetar barnen sedan vidare med både läs- och 

skrivaktiviteter. På en hemsida för lärare som Utbildningsdepartementet ansvarar för, TKI – Te Kete 

Ipurangi, finns information om undervisningsmetoderna med råd till lärarna om hur undervisningen 

kan genomföras (TKI, 2016). Utbildningsdepartementet lyfter på sin hemsida fram vikten av att 

föräldrar i hemmet läser med barnet och samtalar om berättelsen. Det finns en beskrivning av hur en 

läs- och berättelsestund kan genomföras på ett givande sätt, se Ministry of Education, 2016. 

2.1.4. En historisk tillbakablick 

Skolsystemet på NZ har sina rötter i det brittiska skolsystemet. Skolsystemet var under en lång tid 

under 1900-talet centralstyrt och byråkratisk och bara ämnat för ett fåtal människor. Efter andra 

världskriget började frågan om jämställdhet inom skolan att lyftas och det var framför allt maorierna 

och kvinnorörelsen som påpekade ojämlikheterna inom skolan. Fram till 1960 – talet genomfördes en 

rad reformer för att skolan skulle bli mer jämlik mellan elever från olika sociala och etiska bakgrunder 

(Ellmin & Ellmin, 1997). På 1960 – talet förändrades skolan igen. Denna gång på grund av en stor 

befolkningsökning i de stora städerna i och med att immigranter från öarna i Stilla Havet samt många 

av den maoriska urbefolkningen flyttade in till städerna för att söka jobb och starta ett nytt liv. 
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Skolorna upplevde inte att de kunde svara upp mot det ökade kravet på en språkundervisning som 

skulle fungera för så många barn med ett annat modersmål (Holdaway, 1979). Nya 

undervisningsmetoder och utbildningsprogram behövdes då de traditionella metoderna inte verkade 

fungera på ett bra sätt. Under en tidsram på ungefär 10 år arbetades det fram en läs- och 

skrivundervisningsreform med nya undervisningsmetoder och utbildningsprogram. Undervisningen 

ansågs behöva utgå ifrån en bred och grundläggande språklig medvetenhet som skulle bygga på 

litteratur med berättelser. Undervisningen i literacy blev på så vis en mycket central del av skolornas 

undervisning. Holdaway (1979) menade att det var på grund av att NZ var ett så litet land som det gick 

att göra en så stor genomgripande förändring av utbildningssystemet. Alla berörda myndigheter 

stöttade förändringen. Ellmin och Ellmin (1997) tar upp att inget land i världen har förändrat sitt 

utbildningssystem på så kort tid som NZ. Ellmin och Ellmin hänvisar till en OECD – rapport under 

1990-talet där lärarnas kompetens beskrivs ha en hög grad av professionalism (a.a.). 

 

På 1980-talet blev frågor om utbildningens kvalité, effektivitet och jämlikhet stora frågor vilket ledde 

fram till en omfattande administrativ reform år 1989 som förändrade vem som hade makten över 

skolan. Istället för att ha beslutsmakten centraliserad till vissa myndigheter blev ansvaret för skolan 

decentraliserat och makten gavs på så vis till de som brukade skolan, d.v.s. de enskilda skolorna och 

närsamhället. En styrelse tillsattes på varje skola, Board of Trustees, som skulle bestå av föräldrar, 

rektor och personal på skolan och som skulle vara ansvariga för att genomföra skolans uppdrag. 

Skolorna fick också skriva sina egna stadgar. Reformen gjorde skolsystemet mycket mer 

lättadministrerat (Ellmin & Ellmin, 1997).  

2.1.5. Läs- och skrivreformen 

Framför allt hade forskarna Don Holdaway och Marie Clay betydelse för den läs- och skrivreform som 

genomfördes på 1960 – talet.  

Som ung lärare kom Don Holdaway i mitten av 1900 – talet att arbeta i en skola för maorier, NZ:s 

ursprungsbefolkning (Holdaway, 1979). I undervisningen visade det sig att de maoriska elevernas vilja 

till att läsa och skriva inte var hans förberedda lektioner av att träna bokstäver och ord, utan barnens 

fascination av berättelser. Det fick Holdaway att börja studerade hur människorna inom den maoriska 

kulturen använde berättelser och språkliga uttryck. De maoriska barnens språkliga utveckling visade 

sig komma mer från de sociala sammanhangen där barnen efter att ha lyssnat till berättelser och 

beskrivningar själva på olika sätt kunde agera med rollspel, mimik, målande eller sjungande i en sång. 

Barnens drivkraft och potential i att vilja lära ökade när språkundervisningen utgick ifrån det som gav 

dem mening. Holdaway hävdade att den traditionella skolan hade en språkkultur som inte fanns ute i 

samhället och som försvårade literacylärandet för många barn genom att de inte kände igen sig från 

sina egna erfarenheter. Utifrån observationer av hur de maoriska barnen interagerade med sina 

föräldrar kring berättelser; demonstration, deltagande, praktik och utförande, konstruerade han en 

modell som han överförde till literacyundervisningen i klassrummet. Modellen utgick ifrån att barnen 

först observerade hur en kunnig vuxen gjorde och tänkte kring läsande och skrivande. Sedan deltog 

barnet i samtal om texternas innehåll. Därefter agerade barnet i någon form av aktivitet utifrån textens 

innehåll och till sist utförde barnet en egen handling vilket ofta resulterade i en känsla av att ha 

lyckats. Den här modellen kallade Holdaway shared book experience, delad bokerfarenhet. Han 

skapade The Big Book, storboken, som metod för att få en bok med en text som var så stor att den 

kunde ses av alla barn och på så vis ge alla barn en gemensam läsupplevelse. Ett resultat av hans 

studie var att språkutvecklingen snarare kunde förstås som en naturlig process än som en 

färdighetsorienterad process och att språkinlärning var lärande om betydelsen. Dessa tankar ledde 
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Holdaway vidare till tanken att om språkinlärningen sker från en språklig upplevelse t.ex. från en 

berättelsebok, kan det hända att barnet kommer till en punkt där det behövs problemlösning för att 

förstå innehållet. Om det är så behöver barnet utveckla en medvetenhet kring sin egen förståelse och 

på så vis bli medveten om vad det är barnet förstår eller inte förstår. Undervisningen, menade 

Holdaway, behöver skapa goda aktiviteter där barnet får använda sin medvetenhet kring hur ett 

problem ska lösas. I det ligger ett risktagande som barnet behöver göra, att vilja pröva allt för att få tag 

i meningen med texten (a.a.).  

Marie Clay arbetade som läsforskare på University of Auckland, NZ, från 1960 – talet och framåt (The 

Royal Society of New Zeeland, 2016). Hon tog sin lärarexamen på 1940 – talet och arbetade de första 

åren i klasser med barn som hade någon form av intellektuell funktionsnedsättning. I USA studerade 

hon utvecklingspsykologi och barns tidiga utveckling vilket kom att påverka hennes framtida 

forskning. Tillbaka i NZ arbetade hon som lärare i psykologi på University of Auckland. Hon hade 

också specialundervisning för elever utanför skoltiden. I arbetet med specialundervisning upplevde 

hon en anmärkningsvärd utveckling i barnens literacyutveckling på väldigt kort tid. Det ledde henne 

till att forska vidare i på vilket sätt literacy kan utvecklas hos barn och hos de barn som upplever 

svårigheter (a.a.).  

Clay såg genom sin forskning att de barn som snabbt blev goda läsare använde sig av flera olika 

lässtrategier (Clay, 1991a). Hon betonade vikten av att förstå de goda läsarnas strategier för att kunna 

träna de kämpande läsarna i de strategier som de goda läsarna använde. En elev som kämpar med sin 

läsning ger ofta upp efter bara något enstaka försökt att läsa ut orden i texten medan en god läsare ofta 

använder fem eller sex olika sätt att läsa ut ett svårt ord eller en mening. Genom att aktivt träna de 

kämpande läsarna i de goda lässtrategierna skulle barnet lättare kunna gå framåt i utveckling. För att 

nå dit behövde eleven få tydlig vägledning. Clay la stor vikt vid klassrumsundervisningen och skapade 

modellen guided reading, vägledd läsning, och guided writing, väglett skrivande, där läraren vägleder 

eleven i vilka strategier eleven behöver använda i sitt eget arbete med texten (a.a.). Lärarna behövde i 

sin planering ställa sig frågor kring hur deras vägledning ska gå till så att den på bästa sätt kan hjälpa 

eleven att öka sin medvetenhet av språkstrukturen i texterna (Clay, 2004). Clay definierade läsning 

som en budskapsgivande och problemlösande aktivitet och lyfte fram aspekten av att när en läsare 

läser, ställer läsaren automatiskt frågor till texten (Clay, 1991a). Läsaren är dock inte alltid medveten 

om det förrän svaren inte självklart finns i texten. När ett barn läser behöver barnet tränas i att bli 

medveten om vilka frågor som kan ställas och hur svaren kan finnas i texten, att kunna övervaka sin 

förståelse (a.a.). Läraren behövde träna eleven i att ställa hypoteser, göra inferenser, lösa problem och 

söka efter mening i texten. Detta arbete kring text och förståelse kunde således göra att en elev skulle 

kunna läsa en text självständigt redan vid det första egna läsförsöket (Clay, 1991b). När en elev läser 

kan eleven använda alla ledtrådar som finns för att läsa textens innehåll och läraren ska inte försöka 

styra eleven i vilka ledtrådar som ska användas. Eleven kan t.ex. använda förförståelsen, bilderna, den 

egna erfarenheten av ämnet, den ställda hypotesen, igenkännandet av ord och stavelser eller ljud – 

bokstavskombinationen (Clay, 1991a).  

2.1.5.1. Lärande utifrån sociokulturell teori 

De undervisningsmetoder som Holdaway och Clay skapade och som kom att kallas delad 

läsning/skrivande, vägledd läsning/väglett skrivande, självständigt läsande/skrivande bygger på 

Vygotskys syn på lärande (se Holdaway, 1979; Clay, 1991a). Vygotsky talade för att lärande sker i 

gemenskap med andra och att en människas förmågor och tänkande utvecklas i interaktion med andra 

(Kozulin, 2004). När en vuxen interagerar med barnet kring t.ex. texter och samtal benämner 
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Vygotsky det som scaffolding, den vuxne stöttar barnets kunskapsinhämtning genom att t.ex. ställa 

stöttande frågor. Vygotsky talade också om vikten av att den vuxen modellerar för barnet det som det 

är tänkt att barnet ska lära sig. Barnet ser och tar efter och prövar sedan själv tills det kan utföra det 

själv. Detta menade Vygotsky händer inom det han kallade ”den närmaste utvecklingszonen”. 

Vygotsky beskrev den närmaste utvecklingszonen som: 

Avståndet mellan barnets nuvarande utvecklingsnivå som bestäms av självständigt 

problemlösande och den möjliga utvecklingsnivån som bestäms till följd av problemlösning 

under vuxen vägledning eller i samarbete med skickliga jämnåriga. (Knutagård, 2003. s. 90).  

I ett sociokulturellt perspektiv blir fokus på att förstå hur människor lär och lärandet blir som en 

utveckling av vår förmåga att använda och tänka med hjälp av språk och begrepp. Språket blir 

redskapet för att kunna analysera, förstå och lösa problem i vår omgivning (Jakobsson, 2012).  

Enligt Clay menade Vygotsky att den kognitiva utvecklingen är stark hos barn mellan 5 och 7 år. Det 

är en period när barnet är mycket mottagligt i att utvecklas i strategier som barnet sen kan använda i 

sitt självständiga lärande. För att stödja eleverna behövde lärare i undervisningen göra det Vygotsky 

ansåg var det viktiga i den närmaste utvecklingszonen, scaffold (Clay, 1991b).  

 

Genom sin forskning kring barns skriftspråksutveckling grundad i Vygotskys lärandeteori ses Clay 

som en föregångare till den forskningstradition som kommit att kallas New Literacy. 

 

2.2. Forskningstraditionen New Literacy 

New Literacy kännetecknas av att literacy ses som en social praktik. Clays forskning om barnets tidiga 

skriftspråksutveckling, emergent literacy, har haft stor betydelse för den fortsatta forskningen 

(Strickland, 1990).  

2.2.1. Emergent literacy 

Clay visade genom sin forskning på att barn redan i tidig förskoleålder börjar sin utveckling mot den 

läs- och skrivutveckling som i skolan sedan tar fart. Hennes doktorsavhandling från 1966, Emergent 

Literacy, lyfte fram hur barns språk växer fram genom all språklig uppmärksamhet omgivningen ger i 

sin interaktion med barnet (Clay, 1991a; The Royal Society of New Zeeland, 2016). Emergent 

literacy, en framväxnade läs- och skrivkunnighet, kan enligt Clay kännetecknas av att barnet när det är 

litet upptäcker att det finns skriven text i omgivningen, t.ex. på skyltar, flingpaket eller på tv:n. Barnet 

kan börja förstå vad en bok, ett reklamblad eller en tidning är. Barnet kanske också själv försöker att 

skriva på sitt eget vis genom olika krumelurer (Clay, 1991a). När ett barn börjar förstå att de som läser 

och skriver gör det på ett visst sätt börjar barnet ofta imitera detta och själv göra som barnet tror att 

läsare och skrivare gör. På så vis kan barn börja att tänka och handla enligt det de ser andra göra runt 

omkring (a.a.). Allt det som barnet tidigt lär sig om texter och berättelser när en vuxen läser och 

samtalar med barnet om det lästa påverkar barnets muntliga språkutveckling. Barnets ordförråd har 

stora möjligheter att öka med ord det annars kanske inte får. Barnet tränas också i att använda olika 

strategier för att förstå innehållet i texten. Dessa strategier menade Clay kunde vara att återkoppla till 

texten, följa upp en händelse, om det låter rimligt eller uppmärksamma om förståelsen är rätt. Ett 

sådant sätt att samtala om berättelser kan få barnet att lära sig att söka efter meningen i berättelsen 

(Clay, 2004). Begreppet emergent literacy kan förklaras med att barnets tidiga språkliga erfarenheter 
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lite i taget samlar ihop sig till den språkliga grund som skolans undervisning kan bygga på (Clay, 

1991a). Clay menar att möjligheten till att få ett väl utvecklat språk är viktigt och att det lägger 

grunden för fortsatt språkutveckling.  

Clay genomförde detaljerade observationer av vad barn gjorde i läsning och skrivande när de börjat 

skolan (Clay, 1991a). Hon dokumenterade noggrant vad barnen sa och vad de gjorde när de läste och 

skrev i skolan och likadant gjorde föräldrarna när barnen var hemma. Dokumentationerna skulle visa 

hur barnen under första året utvecklades inom literacy. Vid 7 och 8 års ålder följdes barnens läsande 

och skrivande upp igen för att få en uppfattning om hur barnens utveckling hade gått. Genom alla 

observationer Clay genomförde fick hon fram ett centralt begrepp när det gällde barns väg mot att bli 

läsande och skrivande: läsbeteende. Barnets beteende blev en nyckelfaktor på det viset att beteendet i 

olika uppgifter påverkade barnets utveckling. När en lärare tar emot nybörjarelever behöver fokus vara 

på att observera vad det är eleverna gör i de olika momenten i läsning och skrivande för att få 

möjlighet att kunna uppmuntra varje litet steg av utveckling. Genom att läraren sedan observerade och 

dokumenterade elevernas beteende allteftersom kunde det som eleverna gjorde följas upp och 

utvärderas som framgångsrika eller inte så framgångsrika beteenden. Det läsbeteende en läsare visar 

som kämpar i sin läsning hör ofta ihop med hur många lässtrategier läsaren har menade Clay. Goda 

läsare prövar många strategier vilket ger dem goda läsbeteenden. Därför behöver goda läsbeteenden 

tränas in. Att lära sig goda läsbeteenden hjälper den kämpande läsaren att komma vidare i sin läs- och 

skrivutveckling (a.a.).  

2.2.2. Forskning i Clays fotspår 

Även Strickland (1990) talar om emergent literacy och lyfter upp hur viktig den tidiga sociala 

interaktionen med familjen är genom läsning och samtal. Strickland betonar liksom Clay att varje liten 

del i språkutvecklingen bygger sin del i den stora språkliga grunden och talar om vikten av det 

muntliga och hur det muntliga förbereder för skolan. Den lässtund av berättelseböcker som vuxna och 

barn gör tillsammans är en handling som direkt är kopplad till literacyutveckling. Strickland benämner 

det med shared book experience, delad bokerfarenhet. Den handling när barnet hemma tillsammans 

med en vuxen läser en bok, är den handling som lektionen kring the Big Book, försöker efterlikna i 

klassrummet. Att utifrån en gemensam bok samtala om innehållet och få en gemensamma erfarenhet 

av det i klassen (a.a.).  

 

Schmidt har i sin avhandling (2013) gjort en genomgång av forskningen inom New Literacy. New 

Literacy speglar förmågan att kunna läsa och skriva utifrån ett sociokulturellt perspektiv vilket gör att 

det inte handlar om skrivande och läsande som en individuell och psykologisk förmåga. Hon belyser 

den kommunikativa sidan av literacy, att literacy handlar om att skapa mening genom olika uttryck. 

När vi läser en text eller skriver en text är det inte tecknen i sig som ger meningen utan det är 

budskapet inne i texten som är det vi söker när vi tar del av en text.  

Enligt Schmidt (2013) var tre forskningsstudier genomförda av Sylvia Scribner och Michael Cole, 

Brian Street och Shirley Brice Heath under senare delen av 1900-talet bidragande till definitionen av 

literacy som en social praktik. Studierna visade att literacy finns inom sociala sammanhang där 

läsandet och skrivandet inte spelar en så stor roll. De här tre forskningsstudierna brukar kallas den 

första generationens forskare av New Literacy studies. Scribner och Cole, Street och Heath undersökte 

var och en specifika folkgrupper och sammanhang och studerade hur människor använde literacy i 

sina vardagliga liv. New Literacy Studies visade att literacy ansågs vara en uppsättning förmågor som 

inte bara behövdes för att kunna läsa och skriva. Det handlade om att bli förstådd i en social kontext.  
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Ett begrepp som träder fram i Streets studie är literacy practices. Street menar att när literacy används 

handlar det ofta om hur människor tänker och talar om texter, hur de förhåller sig till texter och hur 

texterna hjälper till att skapa mening till den miljö människorna omger sig av. Texter kan på så vis 

påverkas av och påverka en viss ideologi (Schmidt, 2013). Literacy kan på det viset påverka de 

kognitiva processerna som t.ex. empati, abstrakt kontextfritt tänkande, rationaliteten, kritiskt tänkande 

likaväl som det formella språket säger Barton (2007) som också diskuterar vad studierna i New 

Literacy Studies kommit fram till. När literacy används och där literacy används kan en händelse ske 

som Heath definierade som literacy event. Det menar Heath kan vara vilken situation som helst som 

har ett skrivet meddelande i fokus i en interaktion mellan människor. Människorna tolkar det som står 

i texten och på så vis skapas mening åt den specifika stunden (Heath, 1983). Vad som sker inom ett 

literacy event menar Barton (2007) lägger grunden för barnets literacyutvecklingen då språket, 

dialogen och tänkande formas och utvecklas.  

 

Oavsett muntliga eller skrivna berättelser är berättelserna viktiga (Barton, 2007). Barnet kan leka och 

låtsas att det läser, memorera berättelsen ord för ord, agera med olika röster för olika karaktärer, prata 

om berättelsens djupare innebörd. Genom att få en uppfattning av berättelsen ses barnet få en 

uppfattning av sitt eget liv. Barnet använder berättelsen för att testa verkligheten och undersöker 

möjligheter och går bortom tid och rum i sina tankar. Att förstå att böcker är viktigt för läsandet, hur 

literacy fungerar, hur text består av ord och hur läsandet är beroende av text och böcker bidrar också 

till språklig utveckling. Genom det Barton definierar som story times, berättelsestunder, lär sig barn att 

observera hur lässtrategier och inferensläsning fungerar. Barnet lyssnar till och observerar rytmen i 

språket, hur berättelsen delas upp i delar, hur det låter när berättelsen börjar och slutar, hur läsandet 

går från vänster till höger och när det är dags att byta sida. Att lära sig att det finns flera sätt att tolka 

mening i texter. Story times skapar möjligheter att i interaktion med någon annan skapa en gemensam 

mening. Dessa dialoger utgör den sociala basen för tänkandet som barnet internaliserar. På så vis 

påverkar literacy sätt att tänka (a.a.). 

 

Språk menar Gee (2008) är meningsskapande och kan ha olika mening beroende på vem som deltar i 

aktiviteten eller handlingen. Den mening vi ger till ord är baserat på den kunskap vi har och de värden 

vi tror på. Att vara litterat menar Gee har med förmågan att kunna läsa och detta med att läsa måste 

alltid vara med någon slags text. Men dessa olika slags texter kräver någon form av kunskap hos 

läsaren likväl som olika förmågor för att förstå dess innehåll. Ingen kan läsa en text och förstå 

meningen med texten om det saknas kunskap om dess innehåll. Här lyfts den sociokulturella aspekten 

in i literacydiskussionen med utgångspunkten att en medlem av en social händelse inte bara läser och 

samtalar om texter på ett visst sätt utan lägger in värden i texterna och interagerar socialt genom dem 

på ett visst sätt (a.a.). 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att New literacytraditionen utgår ifrån att språk handlar om att skapa 

mening, oavsett om det är muntligt eller skriftligt. En aspekt som är central inom detta sätt att se på 

språkliga aktiviteter är när det uppstår problem av något slag för den som använder språkliga medel. 

Även i det utgör Clays forskning en grund. 

2.2.3. Läs- och skrivsvårigheter  

Inom den traditionella läs- och skrivforskningen (phonicstraditionen) tillskrivs individen bärare av 

svårigheterna om det uppstår problem i läs- och skrivutveckling (Caravolas, 2005; Eriksson 

Gustavsson & Samuelsson, 2007; Lundberg, 2007; Snowling & Humle, 2005). Förmågan att läsa och 
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få läsförståelse hör ihop med förmågan att kunna avkoda ljuden i orden2 (Eriksson Gustavsson & 

Samuelsson, 2007; Lundberg, 2007). Har läsaren god avkodning och förståelse uppstår läsförståelse. 

För en del läsare uppstår det dock brister i läsutvecklingen som påverkar deras läsförmåga (Snowling 

& Humle, 2005). Dyslexi kan vara en sådan anledning till läs- och skrivsvårigheter och beskrivs vara 

en försvagning i medvetenheten kring fonemen (Caravolas, 2005; Snowling & Humle, 2005; 

Torgesen, 2005). Torgesen (2005) förklarar dyslexi med att det är en inlärningssvårighet som bygger 

på en brist i språkförmågan att kunna avkoda ord. Individer som kämpar med sin avkodningsförmåga 

har dock ofta en god läsförståelse (Snowling & Humle, 2005). I skrivandet beskrivs kännedom om 

grafemen vara grunden för skrivutveckling. Att kunna bryta ner ord i de ljudbärande enheterna, 

grafemen, och hitta deras plats i ordet hjälper skribenten (Bowey, 2005;Eriksson Gustavsson & 

Samuelsson, 2007). Även ordförrådet är en viktig del av förmågan att skriva då en text behöver ha ord 

för att utvecklas. Ett utvecklat tal är här till stor hjälp i både läs- och skrivutvecklingen. Andra orsaker 

till läs- och skrivsvårigheter anses kunna vara svårigheter i att förstå ord, förstå en texts sammanhang 

och mening eller att förstå textens grammatiska struktur (Snowling & Humle, 2005). Den arbetsmetod 

som enligt Jurek (2016) varit mest framgångsrik när det gäller läs- och skrivsvårigheter är att 

individen får ökad ordkunskap genom att träna de minsta ljudbärande enheterna i orden, morfemen. 

Jurek menar att direkt undervisning om ord genom morfemläsning, i kombination med upprepad 

läsning och lästräning av fraser, kan få individen att uppnå en högre läshastighet och ordförståelse 

vilket skulle gynnar individens läs- och skrivutveckling.  

Utifrån det synsätt på lärande och undervisning som låg till grund för Holdaways och Clays arbete 

(whole languagetraditionen) betraktas orsaker till elevers läs- och skrivsvårigheter i motsats till den 

traditionella forskningen, inte vara en brist hos eleven. Undervisningen och elevens miljö behöver ses 

över och utformas på ett sådant sätt att det stöder eleven (Clay, 1991a; Holdaway, 1979). Läsning ses 

som en betydelsegivande och problemlösande aktivitet där läsaren tar hjälp av alla ledtrådar som finns 

för att läsa texten. Om elever inte hänger med i klassrumsundervisningen kan en orsak vara att de inte 

lär lika effektivt som klasskamraterna. Likaså menade Clay att vissa inställningar hos lärare om vad 

som kan orsaka att eleverna inte hänger med kan påverka lärarnas förhållningssätt till elevens 

utveckling. Exempelvis kan det finnas tankar om att det finns en viss läsålder eller att läsningen 

kommer när barnet mognar. Clay menar att lärarna hela tiden behöver arbeta med att observera 

eleverna, arbeta på olika sätt för att nå undervisningsmålen och ge elever den typ av undervisning de 

behöver för att utvecklas (Clay, 1991a). 

När barn upplever svårigheter inom talet, läsningen och skrivandet lyfter Clay (2004) fram som viktigt 

att stärka barnets kontroll över den språkliga struktur barnet använder. Clay argumenterar för att lärare 

behöver medvetandegöra för barnet hur den språkliga strukturen utvecklas allteftersom barnet växer. 

Det kan göras genom att i barnets tal, läsning och skrivande belysa vad som är språklig struktur, vad 

som behöver utvecklas eller vad som har utvecklats. En kritisk punkt i språkutvecklingen kan vara när 

barnet måste gå över till en ny språklig strukturnivå. En del barn behöver i det få individuell 

vägledning för att förstå och hänga med i vad det är som utgör den nya språkliga strukturnivån. Det 

finns annars en risk för att barn genomgår de första åren i skolan med en förvirring av vad det är de 

förväntas göra. Clay menar att om barns arbetsinsatser under lång tid får ägnas åt att använda felaktiga 

strategier påverkar det över tid hjärnans förmåga att kunna producera arbeten framgångsrikt (a.a.). 

Även Holdaway är inne på att en långsam läs- och skrivutveckling kan beror på en förvirring av något 

slag (Holdaway, 1979). Förvirringen kan t.ex. bestå av en osäkerhet om vad ett ord eller vad en 

bokstav är. Om svårigheten visar sig genom att barnet stakar sig igenom meningen och läser ord för 

                                                      
2 Inom phonicstraditionen har forskare försökt utröna vilka faktorer som skapar förmågan att läsa och få 

läsförståelse och har formulerat en formel för läsning: Läsning = Avkodning x Förståelse. 
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ord försvårar det ofta barnets förutsägelse om innehållet vilket är själva meningen med läsningen. Här 

säger Holdaway att stöttningen av barnets läsning ska fokusera på förutsägelser av meningen genom 

att ställa många frågor och på så vis få barnet att vilja få tag i meningen. Att barn istället har en 

överbetoning på förutsägelser och hittar genom sin muntliga förmåga på egna berättelser som inte 

stämmer med texten men med bilderna, kan också bero på en förvirring i vad en text är, av vad ord är 

likaväl som hur läsriktningen är. Här behövs också feedback och många frågor för att stödja detta i 

barns läsning. För en del barn kan en bättre väg vara att närma sig literacy genom skrivandet snarare 

än genom läsningen. I skrivandet tvingas barnet att få fram varje ljudbärande enhet för att få ihop ett 

ord (a.a.).  

En aspekt som behöver läggas till här hör ihop med det som startade läs- och skrivreformen på NZ på 

1960 – talet, utmaningen skolan upplevde i att bli mångspråkig och att det behövdes en språklig 

undervisning som kunde möta upp det behovet. Barn med ett annat modersmål kan på grund av en 

begränsad vokabulär och språkförståelse uppleva läs- och skrivsvårigheter som just beror på att det 

finns en begränsad kunskap om språket, berättelsestrukturen och vad som förväntas av dem i 

undervisningen på deras andra språk (Nauclér, 2000).  

Clay såg att en kritisk punkt i undervisningen kunde vara att lärarna inte alltid uppmärksammade de 

elever som inte klarade av att lära sig läsa. Hon utarbetade metoder för noggranna observationer som 

skulle hjälpa lärarna att observera och identifiera elevernas utveckling. Flera av metoderna finns 

beskrivet i hennes bok An Observation Survey of Early Literacy Achievement (2002). Några av 

metoderna är Running Records, Word Reading Test och Writing Vocabulary Task.  

2.2.4. Reading Recovery  

Oberoende vilken undervisningsmetod som används menade Clay att det finns områden där elever kan 

uppleva svårigheter i sin läs- och skrivutveckling (Clay, 1991a). Hon utarbetade därför ett didaktiskt 

redskap, Reading Recovery, för att stödja de elever som tidigt behövde stöd i sin språk-, läs- och 

skrivutveckling. Reading Recovery bestod av bestämda metoder. En välutbildad lärare skulle i 

Reading Recovery arbeta tillsammans med eleven varje dag i ca 30 minuter, under en period på mellan 

12 till 20 veckor. Målet med redskapet var att eleven skulle bli en genomsnittsläsare efter 

programmets slut, vilket medförde att barnets läs- och skrivutveckling förväntades öka i snabb i takt 

(Clay, 1993). Målet var också att identifiera de elever som behövde ett ännu djupare stöd i sin 

fortgående literacyutvecklingen (Reading Recovery New Zeeland, 2016a). 

På NZ finns ett nationellt center för Reading Recovery, Reading Recovery New Zeeland. Det tillkom 

på 1980 – talet efter att Marie Clays forskning kring barns läs- och skrivbeteende visade att en del barn 

vid 6 – års ålder behövde ett särskilt stöd i sin literacyutveckling. Under åren 1976 -77 prövades 

Reading Recoveryprogrammet på några olika skolor och när Reading Recovery som redskap visade 

sig ge ett gott resultat i elevernas utveckling startades en utbildning 1982 för att utbilda lärare i 

Reading Recovery. Denna utbildning fick sin slutgiltiga form 1989 och har sedan dess utbildat 

Reading Recoverylärare. 1983 implementerades Reading Recovery som didaktiskt redskap över hela 

Nya Zeeland med tanken att det skulle vara ett komplement till klassrumsundervisningen. 

Programmets ekonomi understöds av utbildningsdepartementet och 1984 beslutades det att alla skolor, 

varje år, skulle rapportera in skolans Reading Recovery resultat till det nationella centret (Reading 

Recovery New Zeeland, 2016b).  

Idag är Reading Recovery implementerat i nästan alla engelskspråkiga länder (Reading Recovery 

Council of North America, 2016). 
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2.2.4.1. Forskning kring Reading Recovery 

Forskning kring Reading Recovery visar på att arbetet inom programmet är effektivt i att lyfta de 

elever som är lågpresterande i läsande och skrivande. En studie i USA visade att motivation var en 

påverkansfaktor för elevens läs- och skrivutveckling. En elev som är motiverad väljer i högre grad att 

läsa och skriva än en elev som inte är motiverad (Bates, D´Agostino, Gambrell & Xu, 2016). I studien 

delades elever in i två grupper. Eleverna i båda grupperna behövde stöd i sin läs- och skrivutveckling 

men bara den ena gruppen fick stöd med Reading Recovery. Resultatet visade att den grupp som 

genomfört Reading Recovery upplevde större motivation och vilja till att läsa och skriva än den grupp 

som inte genomfört Reading Recovery. Eleverna i Reading Recoverygruppen hade också utvecklades i 

högre utsträckning än den andra gruppen. Det tolkades i studien som att motivation var en 

påverkansfaktor för ökat resultat (a.a.).   

Arbetsmetoderna inom Reading Recovery har också visat sig ge ett högre resultat än andra jämförbara 

metoder och elever som uppnår målet för interventionen kommer ofta i nivå med sina jämnåriga 

klasskamrater (May, Gray, Gillespie, Sirunides, Sam, Goldsworthty, Armijo & Tognatta, 2013; 

Mcdowell, Boyd, Hodgen & van Vliet, 2005). Framgångsfaktorerna i Reading Recovery består, enligt 

Mcdowell et al. (2005), av att det är en specialtränade lärare som dagligen genomför interventionen en 

till en, att det är tänkt som ett stöd till klassrumsundervisningen, att det innehåller både läsning, 

skrivande och muntlig träning, att det utvecklar elevens metakognition, att det finns ett 

redovisningssystem och att det är baserat på forskning. Vidare visas det att antal behövda lektioner kan 

variera mellan elever och att de elever som oftast verkar behöva flest antal lektioner ofta är barn från 

maori, Stilla havsöarna eller från lågt socioekonomiska områden. Vikten av att kunna erbjuda de antal 

lektioner som behövs för varje elev lyfts upp för att alla elever ska få det stöd de behöver för att nå 

målen. Det gör, menar Mcdowell et al. (2005), att programmet kan räknas som kostnadseffektivt då de 

flesta elever i de högre åldrarna inte ses behöva så mycket mer enskilt stöd. Samtidigt erbjuder inte 

alla skolor det här stödet. Kostnaden är ofta en anledning i de fallen då det kräver en utbildad RR-

lärare som arbetar en till en. Det drabbar ofta de elever som är i behov av det stöd Reading Recovery 

ger och som ofta bor i de lågt socioekonomiska områdena. Studien visar dock på att om de skolor som 

ligger i de socioekonomiskt låga områdena skulle satsa på att ha Reading Recovery skulle med all 

sannolikhet resultaten blir goda och på så vis kunna påverka att behovet av stöd längre upp i åldrarna 

inte blir lika stort (Mcdowell et al., 2005). Förmodligen skulle dessa elevgrupper inte halka efter lika 

mycket. I en studie gjord i England och Wales framträder den ekonomiska aspekten av att satsa på 

tidiga stödinsatser som Reading Recovery som direkt avgörande för att hålla nere kostnaderna för läs- 

och skrivsvårigheter hos individer senare i livet (Every Child a Chance Trust, 2009). Rapporten lyfter 

fram den kostnad som samhället får betala för individers misslyckanden inom literacy och menar att 

de individer som är överrepresenterade inom kriminalvården eller bland de hemlösa har läs- och 

skrivsvårigheter. Arbete med Reading Recovery i tidiga skolår anses vara ett förebyggande arbete för 

att ge barn den bästa möjliga start i sin läs- och skrivutveckling för att på så vis om möjligt kunna 

undvika känslan av misslyckande (a.a.). 

I USA visade studier att själva utbildningen av RR – lärare kunde vara en kritisk punkt för arbetet med 

eleverna (May et al., 2013). De som utbildas upplevde inte att de riktigt fick tillgång till alla de 

träningstillfällen de skulle behöva för att utbildas så framgångsrikt som möjligt. I utbildningen till att 

bli RR – lärare ingår att bli observerad av mentorer och andra lärare under pågående RR–lektioner för 

att kunna få direkt återkoppling i hur metoderna genomfördes. Uteblivandet av denna feedback 

upplevde lärarna påverkade deras professionella kunnande (May et al., 2013). 



17 

 

I en artikel som publicerats på Massey Universitys hemsida kritiseras Reading Recovery för att bara få 

en del barn att nå målet (Tunmer, Chapman, Greaney, Prochnow & Arrow, 2013). Tunmer et al. lyfter 

fram att de elever som behöver stödet mest inte får det stöd som de behöver. De är kritiska till att det 

inom programmet inte arbetas tillräckligt med fonologisk medvetenhet i avkodningen. Dessutom är de 

kritiska till att metoderna inom programmet är märkt med copyright. Clay som skapare av Reading 

Recovery utarbetade programmet på ett visst sätt och programmets metoder går inte att ändra inom 

konceptet. Tunmer et al. anser även att lågpresterande barn från maori och Stilla Havsöarna inte 

gynnas av Reading Recovery. Men det de kritiserar är egentligen inte själva genomförandet utan att de 

arbetsmetoder som används inte tar hänsyn till elevernas bakgrund, kulturella faktorer eller vilka texter 

som behövs. Likaså anser Tunmer et al. att arbetsmetoderna som använts inte utvecklats med hur 

samhället har utvecklats utan i princip är likadant som när Clay skapade programmet (a.a.). 

Ett annat underlag för forskning kring Reading Recovery är den rapport som det nationella centret för 

Reading Recovery ger ut, Annual Monitoring of Reading Recovery, med en redovisning av skolornas 

resultat av Reading Recoveryarbetet under läsåret. Den senaste rapporten som går att finna på Reading 

Recovery New Zeelands hemsida är från 2013. Där redovisas det att 79 % av alla elever som 

genomförde Reading Recovery uppnådda de mål som sattes upp för individen. 91 % av de 79 % som 

avslutat Reading Recovery med uppnått mål läste på årskursens förväntade läsnivå. Barnens skrivande 

var också på den medelnivå som uppmätts för åldern. 13 % av eleverna som genomgått Reading 

Recovery identifierades med att behöva mer stöd i sin literacyutveckling av annan specialist eller 

resurs i klassrummet. Rapporten visade att fler flickor, barn från Asien och barn från välbärgade 

socioekonomiska områden avslutade programmet med uppnått mål än vad pojkar, maori, barn från 

Stilla Havsöarna och barn från socioekonomiskt låga områden gjorde (Reading Recovery New 

Zeeland, 2016c). 
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3. Metod  

3.1. Kvalitativ ansats 

Föreliggande studie antar en kvalitativ ansats. En kvalitativ metod ger möjlighet att beskriva olika 

situationer där människor är deltagande (Merriam, 2006). En kvalitativ metod är relevant i en studie 

när studien genom sina datainsamlingsmetoder försöker förstå det som människor kan förmedla utifrån 

sitt perspektiv (a.a.).  

Studien utgår ifrån en deskriptiv forskningmodell som försöker beskriva och förklara det som 

studerats på det sätt det är (Merriam, 2006). En deskriptiv forskning vill försöka förstå vad som händer 

i ett visst sammanhang och har som mål att söka svar på och beskriva vad människor upplever, hur 

människor handlar och ge beskrivningar av specifika situationer (Kvale & Brinkman, 2009). Studien 

utgår också ifrån fallstudien som metod. En fallstudie önskar studera vad som händer och praktiseras i 

ett visst sammanhang (Merriam, 2006). Merriam talar om att en fallstudie försöker ”identifiera ett 

avgränsat system som fokus för undersökningen” (Merriam, 2006. s. 24). Ett sådant avgränsat system 

menar Merriam kan vara ett klassrum, en skola eller en viss metodik. En fallstudie inriktar sig på att 

förstå det som studerats i det avgränsade systemet. En fallstudie redovisas ofta just deskriptivt och har 

hämtat sitt material från många olika källor (a.a.).  

3.2. Studiens deltagare 

Jag kontaktade samma skola som jag besökte år 2004. Rektorn bejakade förfrågan om att få komma 

och genomföra studien. Reading Recoveryläraren (RR-läraren) blev kontaktperson som hjälpte till att 

planera genomförandet av studien. Mitt önskemål av informanter var lärare i de första årskurserna 

samt lärare som arbetar med Reading Recovery. I studien deltog fem lärare. Av dem var fyra 

klasslärare varav tre arbetade i år 1 och en i år 2. Den femte läraren var RR-läraren.  

Vid ankomsten till skolan på NZ informerade rektor mig om att skolan var inne i en hektisk 

arbetsperiod då det var läsårsavslutningstider vilken kunde medföra att lärarna hade mycket att göra. 

Klassernas instructional teaching3 hade i stort sätt upphört i och med att läsåret snart var slut. Alla 

lärare upplevdes dock mycket tillmötesgående och villiga att ställa upp i studien.  

Skolan bestod av flera hus som låg nära varandra. På skolområdet fanns lekplatser och en idrottsplan. 

Skolan hade ca 750 elever och klasser från år 1 till år 10. År 1 hade sju klasser med vardera ca 20 

elever och klassrummen låg placerade mot varandra med en öppen yta emellan. Äldre årskurser fanns 

på samma sätt utplacerade i de olika husen. Reading Recoverys lokaler låg i samma hus som klassrum 

för år 1. ”The Book Room” kallades rummet där skolans nivågrupperade böcker förvarades och var 

placerat centralt för de lägre årskurserna. 

                                                      
3 Det engelska uttrycket för den undervisning som bedrivs på skolan benämns av lärarna och rektor som 

Instructional teaching. Då det varit svårt att på svenska hitta en översättning som ses kunna ge en 

rättvis bild av uttryckets innebörd har jag valt att i studien använda det engelska uttrycket. Uttrycket 

Instructional teaching kommer att diskuteras under diskussionskapitlet.  
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                  Skolans bokrum med klassundervisningen nivågrupperade böcker. (Egen bild) 

3.3. Datainsamlingsmetoder och genomförande  

För att samla in det empiriska materialet har intervjuer och deltagande observationer använts. 

Klasslärarna som intervjuades kommer i resultatet att benämnas med siffrorna 1 – 4 efter den ordning 

de intervjuades. Elever som observerades kommer att benämnas med siffrorna 1 – 7 efter den ordning 

de observerades inom Reading Recovery– programmet (RR-programmet). Elev 8 och 9 är elever som 

observerades under vanliga klasslektioner.  

 

Tabell 1. Förteckning över klasslärare, respektive klass och observerade elever under lektion. 

Skolår Lärare  Klass Elev  Kommentar 

1 Klasslärare 1 Klass 1   

1 Klasslärare 2 Klass 2 Elev 8 Arbete med elev 8 som förväntas genomföra Reading 

Recovery under nästa läsår 

1 Klasslärare 3 Klass 3 Elev 9 6 Years Observation Test 

2 Klasslärare 4 Klass 4 Elev 2 Arbete med elev 2 som genomgår Reading Recovery 

 

Tabell 2. Förteckning över Reading Recovery – läraren och observerade elever under lektion. 

Lärare  Elev  Årskurs Reading Recovery - lektion 

RR– läraren Elev 1 1 Pågående program 

RR – läraren Elev 2 2 Pågående program 

RR – läraren Elev 3 1 Pågående program 

RR – läraren Elev 4 1 Pågående program 

RR – läraren Elev 5 1 Pågående program 

RR – läraren Elev 6 3 Uppföljning ett år efter avslutat program 

RR – läraren Elev 7 3 Uppföljning ett år efter avslutat program 
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3.3.1. Intervjuer 

I en kvalitativ studie genomförs ofta intervjuer. Intervjuer ger en möjlighet att kunna ta del av 

människors tankar utifrån människans perspektiv (Merriam, 2006). En intervju är ett samtal med 

struktur och syfte och kan i relation till val av struktur utformas på olika sätt (Eliasson, 2010). En 

halvstrukturerad intervju utgår från vissa frågeställningar men intervjuaren kan under samtalets gång 

ställa följdfrågor eller be informanten utveckla sina svar (Kvale & Brinkman, 2009). I samtalet som 

blir mellan intervjuaren och den intervjuade skapas därför den kunskap som intervjuaren efterfrågar. I 

den halvstrukturerade intervjun är syftet att få så uttömmande svar som möjligt (a.a.). Intervjuerna i 

studien genomfördes som halvstrukturerade intervjuer. 

Fyra intervjuer genomfördes med klasslärarna. En djupintervju genomfördes under två timmar med 

RR–läraren. Utöver intervjuerna genomfördes också fem samtal med klasslärarna och tolv samtal med 

RR–läraren. Ett samtal är som en intervju utan särskild struktur och ger möjlighet att samtala om vad 

som erfarits och observerats för att få fördjupade förklaringar eller beskrivningar (Kullberg, 2014).  

Patel och Davidsson (2011) lyfter fram att intervjuer behöver dokumenteras för att inte viktig 

information ska missas. De talar om anteckningar och ljudupptagningar. Anteckningar för med sig ett 

behov av stor koncentration för att få med så mycket som möjligt. Ändringar eller tillägg kan dock göras 

direkt efter intervjun. Två av samtalen i studie dokumenterades med anteckningar (Bilaga 1).  

Alla intervjuer och femton samtal dokumenterades via ljudupptagningar (Bilaga 1). Patel och 

Davidsson (2011) menar att om en ljudupptagning görs är det viktigt att den intervjuade godkänner 

det. En ljudupptagning behöver också skrivas ut för att överblickas (a.a.). Alla informanter i studien 

godkände att ljudupptagning gjordes. Ljudfiler har i efterhand transkriberats ordagrant. Dock skrevs 

inte alla små korta ord som ”ja”, ”nej”, ”hm” samt pauser eller betänketid ut då syftet med intervjuerna 

och samtalen inte har varit att analysera själva samtalen. Undersökningsfrågorna bifogas till uppsatsen 

som bilagor. De är skrivna på engelska i och med att engelska var språket frågorna ställdes på (Bilaga 

2 och 3).  

Att lärarna hade mycket att göra bidrog till ett önskemål att vara flexibel och följsam i 

förhållningssättet till när lärarna kunde genomföra intervjuerna. Jag upplevde det som viktigt att 

samtalen och intervjuerna ägde rum där lärarna önskade. Samtalen genomfördes på så vis antingen i 

klassrummet när eleverna arbetade eller i personalrummet på raster. Intervjuerna med klasslärarna 

ägde rum i personalrummet på lunchrasten eller i klassrummet efter lektionernas slut. Samtalen och 

intervjun med RR–läraren ägde rum i hennes arbetsrum.  

3.3.2. Deltagande observationer 
En observation är en metod som ger en möjlighet att observera det som händer och observationer kan 

genomföras på olika sätt. När insamlandet av information handlar om att observera hur saker är på den 

plats där människorna befinner sig kallas det deltagande observation. Många olika saker kan fångas 

upp som kan vara av intresse för studien (Merriam, 2006). Att vara deltagande observatör kan vidare 

förklaras genom att begreppet deltagande visar att forskaren är närvarande och begreppet observatör 

visar på distans. Det kan innebära att observatörens uppmärksamhet kan förflyttas under 

observationens gång från att bara observera till att delta. Detta kan bero på att en reflektion över något 

som iakttas gör att observatören vill ställa frågor eller samtala om något som händer (Eliasson, 2010; 

Fejes & Thornberg, 2009). Utspritt under veckan genomfördes fem klassobservationer som deltagande 

observatör, varav två observationer i samma klass (Bilaga 1). Under två lektioner spelades delar av 

lektionen in på film. Inspelningarna visade när klasslärare 2 hade genomgång av dagens lektion. Under 
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en klasslektion observerades när elev 9 gjorde ett 6 Years Observation Test4 med klasslärare 3. Under 

en annan klasslektion observerades när klasslärare 2 arbete med elev 8 som planerades genomföra 

Reading Recovery under nästa läsår. Vid ytterligare en annan klasslektion observerades när klasslärare 

4 arbete med elev 2 som under läsåret genomförde Reading Recovery.  Intervjuerna med klasslärarna 

hölls efter klassobservationen för att observationen skulle kunna ge en ökad förståelse av lärarens svar 

i intervjun. De deltagande observationerna gav därför möjlighet att skapa nya frågeställningar som 

kunde följa upp lärarnas svar under intervjuerna.  

De deltagande observationer som gjordes av RR–lektioner var sju till antalet och genomfördes med 

mycket få antal interaktioner med RR–läraren. Efter varje RR–lektion genomfördes ett samtal med RR 

– läraren om det som observerats under lektionen och om det läraren kunde förklara djupare om sin 

metod och sitt arbete med eleven.  

Inga systematiska observationer har genomförts, observationerna har dokumenterats med 

fältanteckningar. Fältanteckningar av observationer blir ofta inte heltäckande då det inte går att fånga 

allt men som ofta ändå ger den information som forskaren varit ute efter (Hammersley & Atkinson, 

2007). Fältanteckningarna hade dock en betydande funktion i det att de hjälpte till att bevara minnet av 

det som observerades och låg som en grund för samtal och intervjuer. Under RR–lektionerna var 

tempot på genomförandet mycket lågt vilket möjliggjorde att detaljerade fältanteckningar kunde tas.  

3.4. Etiska aspekter 

De etiska riktlinjerna för forskning i Nya Zeeland (NZARE, 2010) är liknande de som 

Vetenskapsrådet (2002) tagit fram för forskning i Sverige vilket underlättade genomförandet av 

studien i NZ. Informanterna informerades om studiens syfte enligt Vetenskapsrådets (2002) 

informationskrav. Informanterna informerades vidare om frivilligheten i att delta och om rättigheten 

till att avbryta sitt deltagande om så önskades enligt samtyckeskravet. Information gavs om 

anonymitet enligt konfidentialitetskravet samt att allt datamaterial endast kommer att användas för 

studiens syfte enligt nyttjandekravet (a.a.).  

 

När det handlar om barn är det extra noga med de etiska aspekterna (Vetenskapsrådet, 2002). Rektor 

tillfrågades i mailkontakten om möjligheten om att få observera klasslektioner och RR–lektioner. 

Likaså tillfrågades rektorn om skolans policy kring att göra ljudinspelning, fota eller filma. På skolan 

hade varje elevs förälder lämnat påskrivet godkännande angående vad eleven får delta i under skoltid, 

dessa godkännande ansåg rektorn kunna ligga till grund för observationerna och eventuell 

fotografering eller inspelning. Klasserna informerades om syftet med besöket och observationerna. 

Alla elever i klassen hade godkännande från föräldrar. Eleverna som observerades under RR–

lektionerna informerades om syftet med observationen. RR–läraren hade liksom rektor tagit beslut om 

att observationer gick bra då alla elever hade påskrivna godkännande från föräldrar. RR-läraren 

menade också att det inte var ovanligt att det kom besökare till RR-lektionerna. Merriam (2006) lyfter 

dock fram aspekten av att det är bra att vara medveten om att bara själva närvaron vid observationer 

kan påverka sammanhanget. Vid en RR–lektionsobservation var eleven mycket medveten om 

närvaron av en observatör och sökte få uppmärksamhet genom att interagera genom kommentarer. Vid 

samtal med RR – läraren efteråt menade RR–läraren att det var ett vanligt beteenden hos eleven och att 

det inte var speciellt för detta tillfälle. Vid de andra observationerna upplevdes eleverna inte störda av 

                                                      
4 6 Years Observation Test är ett standardiserat test som görs på alla elever som fyller 6 år. Samma test 

görs på eleven om eleven börjar skolan vid 5 års ålder. Att göra testet igen när eleven fyller 6 år visar 

på elevens språkliga utveckling under det första året i skolan (Clay, 2002).  
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närvaron. De kan ju dock ha varit det utan att de visade det. Den filminspelning som genomfördes av 

en elev som gjorde 6 Years Observation Test hade förälders godkännande. Eleven kan dock inte 

identifieras på filmen. Filmen visar bara material, hand och penna.  

3.5. Analysarbete 

Analysarbete i en kvalitativ metod handlar om den process då forskaren undersöker och organiserar 

sitt datamaterial för att komma fram till ett resultat (Fejes & Thornberg, 2009). I den processen kan en 

utmaning uppstå i att få fram meningen ur ett ofta stort material. I det menar Fejes och Thornberg 

(2009) att varje analysarbete kommer att bli unikt i och med att en kvalitativ studie i sig är unik. Det 

handlar om att kunna skilja på det som är betydelsefullt och det som är mindre betydelsefull 

information för studien. I föreliggande studie har en relativt omfattande mängd datamaterial samlats in 

och en utmaning har varit att kunna urskilja det som varit mest betydelsefull information för studien.  

Analysarbetet i studien har skett i flera steg. Analysarbetet började under fallstudieveckans gång. Det 

som observerades under observationerna eller det som förmedlades genom intervjuerna och samtalen 

skapade nya frågeställningar som jag kunde bearbeta och ta upp vid nästa tillfälle med lärarna. Enligt 

Merriam (2006) kan analysarbetet ske parallellt med insamlandet av data i en kvalitativ metod.  

Efter fallstudieveckans avslut har jag i analysarbetet fokuserat på att hitta de teman och mönster som 

är relevant för studiens syfte. Här var det första steget att få en sammanhållen bild av klasslärarnas 

arbete med elevernas läs- och skrivutveckling för att kunna skriva fram en deskriptiv beskrivning av 

skolans och lärarnas literacyundervisning. Alla fältanteckningar och all transkriberad text från samtal 

och intervjuer med klasslärarna lästes igenom.  

Nästa steg var att analysera datamaterialet från intervjuerna och samtalen med klasslärarna. Innehållet 

strukturerades på olika Worddokument utifrån de frågeställningar intervjuerna utgått ifrån. Därefter 

lästes Worddokumenten igenom för att hitta teman som hörde ihop. I dessa teman sökte jag sedan efter 

olika mönster av vad klasslärarna uppfattar är centralt i sitt arbete med elevernas läs- och 

skrivutveckling.  

I analysarbetet kring Reading Recovery har all transkriberad text i studien som handlat om Reading 

Recovery lästs igenom för att kunna skriva fram en beskrivande text om hur Reading Recovery var 

organiserat på skolan. Från de fältanteckningar som gjordes under observationerna av RR–lektionerna 

sammanställdes därefter en beskrivande text om hur en RR–lektion var upplagd. All transkriberad text 

från intervjun och samtalen med RR–läraren lästes sedan igenom för att hitta de teman som 

kännetecknade RR–lärarens arbete med eleverna. Dessa teman sammanställdes på olika Word- 

dokument. Utifrån dessa teman framträdde tre fokusområden i lärarens arbete inom Reading 

Recovery.  

Till sist lästes datamaterialet igenom igen för att söka efter hur klasslärare arbetar med elever som 

genomgår Reading Recovery och hur klasslärarna upplever att eleverna utvecklas under programmets 

gång. Ett mönster av hur lärarna arbetar och ser på elevens utveckling framträdde ur analysen.  

3.6. Giltighet, trovärdighet och generaliserbarhet 

Merriam (2006) talar om att pedagogisk forskning har som syfte att skapa förståelse och utgöra en 

grund för pedagogiskt handlande. Därför behöver pedagogisk forskning, liksom all forskning, vara 

både trovärdigt och giltigt. Reliabilitets- och validitetsfrågor kan därför i en kvalitativ studie diskuteras 

utifrån vilka metoder och instrument som använts. Likaså kan val av analysmetod diskuteras samt hur 
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tolkningen stämmer överens med den information som kommit fram i studien (a.a.). I föreliggande 

studie kan metoderna intervju och deltagande observation diskuteras i relation till hur väl de 

förbereddes och genomfördes och om analysarbetet genomfördes på rätt sätt. I studien har flera 

metoder använts för att samla in empirin vilket har ökat trovärdigheten, reliabiliteten. Det insamlade 

datamaterialet har också kommit från flera olika källor. Intervjufrågorna förbereddes delvis utifrån 

litteratur av Marie Clay (Clay, 1991a; Clay, 1993). I och med att intervjuerna genomfördes som 

halvstrukturerade intervjuer fanns möjligheten att få utvecklade svar och fördjupad information. 

Genom att intervjuerna genomfördes efter de deltagande observationerna kunde de utvecklade 

frågeställningarna grunda sig på vad som observerats under lektionerna. Trovärdigheten i en studie 

belyser inom kvalitativ forskning om studien kan återupprepas med samma resultat (Merriam, 2006). 

Detta menar Kvale och Brinkman (2009) är ett problem i kvalitativ forskning. Människor kan välja att 

berätta olika saker vid olika tillfällen. När det gäller trovärdigheten kan studien med stor sannolikhet 

göras om. Men i och med att det är människor som intervjuats och möjligheten finns att de inte skulle 

säga samma sak vid ett annat tillfälle visar det på att studiens resultat är kopplat till vad som 

framkommit i just denna studie. Kvale och Brinkman (2009) tar upp att när det gäller validiteten i en 

intervjustudie kan giltigheten ifrågasätts då man inte vet om intervjupersonerna talar sanning. 

Giltigheten utgår ifrån om resultatet stämmer överens med verkligheten (Merriam, 2006) och ställer 

frågan om analysen gjort rättvisa tolkningar av materialet. I föreliggande studie har de olika 

datainsamlingsmetoderna bidragit till att i analysarbetet se hur informationen stämt överens med 

verkligheten. Likaså har de upprepade deltagande observationerna möjliggjort en djupare analys av de 

observerade handlingarna. Analysmetoden har inte följt en given mall utan analysarbetet har bestått av 

att hitta beskrivande former, teman och mönster som tydliggör vad lärarna upplever som centralt i sitt 

arbete med eleverna.  

 

Kvale och Brinkman (2009) tar upp frågan om ett resultat i en kvalitativ studie alltid behöver vara 

generaliserbar. De menar att resultatet inte kan vara generaliserbart på grund av att det ofta är för få 

intervjuer för att kunna komma upp i en hög generaliserbarhet. Samtidigt ifrågasätter de om det är 

nödvändigt att vetenskaplig kunskap behöver vara giltig för alla platser och tider och för alla 

människor. Det kan vara så att en viss kunskap blir tydlig i vissa sammanhang och att det är så världen 

ser ut (a.a.). Föreliggande studie gör inte anspråk på att kunna generalisera. Intresset i studien har varit 

att ta reda på vad ett urval av lärarna upplever är centralt i sitt arbete med elevers läs- och 

skrivutveckling.  
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4. Resultat  

Resultatredovisningen presenteras i två delar. Den första resultatdelen handlar om skolans 

literacyundervisning och vad lärarna upplever som centralt i arbetet med elevers tidiga läs- och 

skrivutveckling. Den andra resultatdelen ger en beskrivning av det didaktiska redskapet Reading 

Recovery och vilka fokusområden som RR–läraren arbetar utifrån i sitt arbete med elevers läs- och 

skrivsvårigheter. Här redovisas också hur klassläraren arbetar med eleven som genomför Reading 

Recovery. 

4.1. Literacyundervisningen 

I den här resultatdelen presenteras först en beskrivning av hur literacyundervisningen är organiserad. 

Sedan presenteras de teman som i analysen utskilts som centrala i lärarnas reflektioner kring elevernas 

läs- och skrivutveckling utifrån undervisningen i literacy.  

 

Skolans literacyundervisning – en överblick  

På skolan finns ett literacyteam som har det övergripande ansvaret för skolans literacyundervisning 

genom årskurserna. I lärarnas årskursvisa arbetslag förs också samtal regelbundet kring hur det går för 

eleverna i deras literacyutveckling.  

 

Den undervisning som bedrivs på skolan kallas Instructional teaching, en undervisning som lägger 

fokus på att modellera för eleverna olika tillvägagångssätt för att ta sig an en text. I undervisningen 

instruerar läraren eleverna i hur de själva kan gå till väga i sitt eget arbete med texter. Undervisningen 

utgår ifrån tre moment med fokus på antingen läsningen eller skrivandet. Det som är utgångspunkten i 

alla momenten är berättelsen. När läraren tar fram en bok för att läsa med klassen är berättelsen det 

centrala. När läraren skriver en text med eleverna är berättandet det centrala. Innehållet i berättelsen är 

drivkraften i samtalen och arbetsuppgifterna och det praktiska arbete läraren gör tillsammans med 

eleverna i läsning och i skrivande handlar om att eleverna ska få verktyg för att komma åt berättelsens 

innebörd och mening.  

 

I delad läsning, shared reading, använder läraren storboken, The Big book, som läses tillsammans med 

hela gruppen och utifrån vilken de samtalar om innehåll och språklig struktur. Klassen delas sedan in i 

olika grupper i vilka läraren använder momentet vägledd läsning, guided reading. Här går läraren 

igenom de strategier som varje grupp behöver träna på för att förbättra sin läsning och komma åt 

innehållet. Under tiden läraren arbetar med en grupp finns det planerade aktiviteter för de andra 

grupperna där de självständigt förväntas arbeta med olika uppgifter som de behöver träna på för att 

utvecklas vidare. Det självständiga läsandet kallas independent reading. Samma upplägg gäller för 

skrivandet. I delat skrivande, shared writing, skriver läraren en text tillsammans med eleverna till 

vilken de talar om innehåll och språklig struktur. Läraren undervisar sedan en grupp i taget i väglett 

skrivande, guided writing, där fokus ligger på att vägleda eleverna och modellerar för eleverna i de 

olika skrivstrategier som eleverna sedan förväntas kunna använda i sitt självständiga skrivande, 

independent writing. 

     

 

 



25 

 

                                                              
Framför den lilla whiteboardtavlan samlar läraren först 

klassen i delad läsning eller delat skrivande och sedan 

grupper av barn i vägledd läsning eller väglett skrivande.  

(Egen bild) 

                                                          

 

I arbetet med literacy observerar lärarna elevernas beteenden, prestationer och attityder för att 

identifiera varje elevs utvecklingsnivå. De genomför regelbundna bedömningar för att utifrån sina 

observationer och bedömningar kunna planera sin undervisning. Den bedömning som pågår hela tiden 

är den formativa bedömningen. Lärarna observerar eleven, gör anteckningar om sådant som eleven 

behöver utveckla vidare, planerar undervisningen och återkopplar till eleven vilket nästa steg är och 

vad eleven ska träna. För att lärarna ska hinna med det är organisationen kring de olika aktiviteterna 

som ingår i momentet vägledd läsning och väglett skrivande en av förutsättningarna. På grund av att 

grupperna arbetar med förberedda läs- eller skrivaktiviteter under tiden läraren arbetar med en grupp i 

taget frigör läraren sig själv för att kunna fokusera på att undervisa om de strategier de olika grupperna 

och de enskilda eleverna behöver.  

 

Lärarna har en repertoar av olika bedömningsredskap och några av de mest använda är utarbetade av 

Marie Clay och finns i boken ”An observation survey of early literacy achievement” (Clay, 2002), ett 

material som lärarna hänvisar till under intervjuerna. Det bedömningsredskap som används allra mest 

och mycket regelbundet för de lägre åldrarna är Running Records. Genom att göra Running Records 

under tiden eleven läser en text, får läraren information om vilken läsnivå eleven läser på och den 

läsnivå eleven ska fortsätta ha. Running Records visar också vad eleven kan göra eller inte kan göra på 

egen hand i läsningen, vilka strategier eleven använder och vad i läsningen eleven fastnar på. 

Instructional level5 i läsning är den läsnivå där eleven behöver använda strategier för att läsa ut ord i 

texten och på så vis utvecklas vidare. Denna nivå är dock på en nivå där det handlar om att eleven 

fastnar vid ett av tio ord i texten. Annars är texten för lätt eller för svår.  

 

                                                      
5 Det engelska uttrycket Instructional level kommer att i resultatdelen användas då dess betydelse har 

varit svårt att hitta en bra översättning till. Uttrycket och dess betydelse kommer att diskuteras i 

diskussionskapitlet. 
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Klassrummen består av ett stort rum med tillhörande kapprum och toaletter. I klassrummen arbetar 

eleverna vid bord och har sitt eget material i lådor längs med väggarna. Det finns en öppen yta i 

klassrummet framför en mindre whiteboardtavla på stativ där klassläraren samlar eleverna på golvet 

för att undervisa och ge ut uppgifter. I klassrummets olika hörn finns olika material och möbler för 

olika aktiviteter. Det kan vara bord och material för skapande eller soffor och bokhyllor med böcker. 

Klasslärarens skrivbord finns också i ett hörn i klassrummet. Väggarna i klassrummet är fyllda med 

elevernas arbeten eller med undervisningsrelaterade skyltar, uppmaningar och instruktioner. På snören 

tvärs över klassrummet hänger elevers arbeten uppsatta. Alla klassrum har ett nummer och klassen 

som arbetar i det klassrummet heter således numret på rummet t.ex. Room 21. Klassläraren är oftast 

ensam lärare i klassrummet men har regelbundet en förälder i klassrummet som extra resurs för 

klassen och som finns med och hjälper till där det behövs.   

                            

Elevers arbeten hänger både på väggar och från taket.(Egen bild)       På väggen finns olika uppmaningar. (Egen bild) 

 

En vanlig skoldag börjar kl. 9 och slutar kl. 15. Förmiddagarna ägnas i år 1 - 4 åt arbete kring literacy 

och eftermiddagarna åt de andra kunskapsområdena.  

 

Tabell 3. Dagsschema för undervisning i de lägre åldrarna 

9.00 – 10.30 Literacyundervisning i skrivande 

10.30 – 10.50 Rast 

10.50 – 12.10 Literacyundervisning i läsande 

12. 10 – 13.00 Lunchrast 

13.00  – 15.00 Andra kunskapsområden 

 

4.1.1. På vägen till att bli läs- och skrivkunnig 

I analysen av literacyundervisningen framträder vissa teman som betydelsefulla för elevens läs- och 

skrivutveckling. Lärarna lyfter fram att vägen till att bli läs- och skrivkunnig stöds av att eleven får 

vissa upplevelser och känslor och kan tillägna sig vissa förmågor. Det kan sammanfattats under 

följande teman: Fundament i undervisning: Literacy. Upplevelser: motivation och engagemang. 

Förmågor: självständighet, problemlösning, risktagande och självövervakning. Känslor: 

självförtroende och tillfredställelse. Utveckling: progression 
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4.1.1.1. Literacy – ett fundament  

Det framträder i analysen att lärarna ser literacy som ett fundament i skolans verksamhet och att det 

utgör en av hörnstenarna i det pedagogiska programmet kring tidig läs- och skrivutveckling. Lärarna 

lyfter fram vikten av att de själva som lärare har en god förståelse av hur literacy utvecklas för att 

kunna leda eleverna i deras utveckling.  

 

I think teaching literacy, it´s the most important and one of the hardest parts of the job and I 

think teaching literacy in the first year of a kids´ education is part of the most important things 

we are doing /…/ I think we need a really good understanding of how literacy develops. 

(Klasslärare 36) 

 

You need to know how the words work. You have to know basically how the print work on 

the page. /…/ You need to know a lot of how words work together on the page. You need to 

be aware of the different stages the children are going to take on board at different parts of 

their journal./…/ You have to be aware of the development, what we can really take on. 

(Klasslärare 1) 

Lärarna berättar hur de ser på literacyundervisningen som ett byggande av förståelse för hur 

språkstrukturen är och hur språk fungerar som språk. Lärarna beskriver hur de arbetar utifrån elevens 

hela språk genom samtal för att på så vis arbeta för att elevernas språk utvidgas i vokabulär och 

utvecklas i språkmedvetenhet.  

It is on building a good foundation of language structure and how language works starting 

from language, using the children's whole language and extending that. /…/ When they move 

into text language, their oral language has more meaning, a good strong foundation and lots of 

talk to support to enrich the text to help make meaning and grow their understanding. 

(Klasslärare 2) 

Lärarna ger bilden av att literacyundervisningen bland annat består av att få språkmedvetenheten att 

fördjupas hos eleven genom att det talade språket övergår till skrivet språk. Lärarna beskriver hur 

språket får en djupare mening när eleverna upptäcker att språket har en mening, ett innehåll och ett 

budskap.  

Understanding that what they say, that there can be a written version of that as well. But also 

that what is written can be spoken and has a meaning. (Klasslärare 2) 

Lärarna lyfter också fram att de ser på sin planering av undervisningen som både en viktig punkt men 

också en kritisk punkt i literacyundervisningen. De menar att det är viktigt att de kan se vilken elevens 

nästa nivå är och att det är viktigt att de kan skapa förväntningar hos eleven inför arbetet med den nya 

texten som ska läsas.  

                                                      
6 De lärare som det hänvisas till i resultatet kommer att benämnas efter den turordning som de 

intervjuades: Klasslärarna benämns som klasslärare 1, 2, 3 och 4. Recovery – läraren benämns RR – 

lärare. Elever benämns utifrån den turordning de observerades under Reading Recovery – lektionerna: 

elev 1,2,3,4,5,6 och 7. Elev 8 är en elev som förväntas genomföra Reading Recovery nästa år. Elev 9 

är en elev som genomför ett ”6 Years Observation Test”.                           
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It is critical to know to take the children for the next learning steps. For the next book you are 

going to give them you need to set up expectations. If you have low expectations they are not 

going to go anywhere. By observing how far I can push them I can encourage them to take 

risks and things. (Klasslärare 1) 

Att det är viktigt att de själva som lärare har höga förväntningar på elevens insats i arbetet är något 

lärarna betonar. Utan förväntningar på eleven utmanas inte eleven och risk finns att de inte utvecklas 

menar de. 

4.1.1.2. Motivation och engagemang  

I analysen av lärarnas syn på elevens literacyutveckling framträder vikten av motivation och 

engagemang som en röd tråd. Enligt lärarna arbetar de för att eleverna ska uppleva motivation och 

engagemang. Lärarna poängterar att utvecklingen i literacy går lättare om eleven är motiverad eller 

engagerad. Risken för att elevens utveckling ska avstanna på grund av en ovilja att arbeta blir inte lika 

stor då. I t.ex. ett arbetsområde med skrivande som fokus beskriver lärarna hur elevernas engagemang 

kan öka om skrivandet får utgå ifrån en berättelse de känner igen. I det fallet är ofta elevernas 

förförståelse hög vilket medför att de redan vet och kan hur berättelsen förs framåt och hur den slutar. 

Det kan medföra att eleverna får ihop bra beskrivande texter som följer berättelsens röda tråd. Även 

elever som annars kämpar i sitt skrivande kan producera bra texter genom ett sådant arbetssätt. 

Lärarna poängterar att det är viktigt att hitta de områden att skriva om där eleverna känner att de kan 

bidra, där de känner sig erfarna och där det bli lustfullt. 

We rewrote Little Red Riding Hood and that was really nice because their comprehending side 

of it was that they all knew, so there was no struggle around the creating of a plot. /…/ that 

actually produced some really good descriptive writing. It was quite prescriptive and 

everybody knew the story. They produced some lovely writing from that, even from XXX 

(elev 2). So you know I think it is about finding those areas where they can contribute, where 

they can have autonomy and really successful experiences, otherwise it is all dry and boring. 

(Klasslärare 4) 

Lärarna beskriver att literacyundervisningen behöver fokusera på viktiga centrala språkliga områden 

för att elevens engagemang ska väckas att själv vilja uttrycka sig. Det menar lärarna kan visa sig till 

exempel genom att de i språket arbetade med vokabulären, talar om orden som något fantastiskt och 

vackert för att få eleverna att ta till sig orden och själva vilja uttrycka sig. 

We do a lot of talking, a lot of rich activities that might relate to a story that they love. /…/ We 

talk about the wonderful vocabulary, it´s really handsome! (Klasslärare 2) 

Det synliggörs också genom det lärarna berättar att om ett barn har läsande människor runt omkring 

sig kan det skapa motivation för barnet att vilja läsa. Det beskrivs som viktigt att läsa böcker och ha 

böckerna synliga och att som vuxna inte bara visa att de läser på telefonen eller ipads.  

I grew up with parents with very low grade English, but both of them were readers and I and 

my three sisters knew, we all knew that on the bedside table was a book /…/ I don´t know 

what will happen with these children, hopefully it will lead into a personal reading program at 
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home and a choice to read, same as supported to a choice to play on an ipad. That´s why the 

reading behaviour is important. (Klasslärare 4) 

Likaså framträder bilden av att det som lockar barnet till att vilja läsa ofta är just själva innehållet i 

berättelsen, även om läsningen är svårt för barnet. 

The pleasure doesn’t come in because it´s hard for them. So that´s my job go give them these 

skills and those behaviours /…/ the pleasure comes from the story. /…/ If I put something 

about dinosaurs or something about trucks and fire engines, I can tell he wants to read that 

because he is interested. (Klasslärare 4) 

Om innehållet i läsningen är intressant beskrivs motivationen och engagemanget skapa viljan att läsa.  

4.1.1.3. Självständighet, problemlösning, risktagande och 

självövervakning 

Lärarna lyfter fram att eleverna behöver tillägna sig vissa centrala förmågor för att utvecklas i literacy. 

Några förmågor som framträder är självständighet, problemlösning, risktagande och självövervakning.  

För att en elev ska komma in i en självständighet i sitt läsande och skrivande beskriver lärarna hur de 

tränar eleven i att självständigt ta sig an de utmaningar som eleven ska arbeta med.  

 

It is all about them becoming independent readers and writers, and teaching them how to do 

that /…/ I can see with XXX that she comprehends more when the flow sounds better, when 

the questions go up in the end, when she doesn´t stop at the end of the line. She understands 

more from what she is reading and she gets more pleasure from it. So the strategy is about 

them being independent.  (Klasslärare 4) 

Lärarna berättar att de konkret visar eleverna på strategier och tillvägagångssätt för att eleven ska 

kunna ta sig igenom en text.  Lärarna menar här att strategier hjälper eleven att bli självständiga. Kan 

eleven pröva med olika strategier innan eleven ber läraren om hjälp beskrivs det som mått av 

självständighet. Självständighet beskrivs också av lärarna som en kritisk punkt i en elevs 

literacyutveckling. Det kan i så all visa sig genom att eleven ofta önskar bli vägledd och inte prövar 

själv. 

The independence with problem solving, is checking if they come across a problem, using 

strategies without us intervening as teachers. (Klasslärare 2) 

 

He is low orally and that means that he is low creating ideas for writing, and that means that 

he actually hardly write anything independently. He waits for somebody to come and help 

him. (Klasslärare 4) 

En förmåga som lärarna menar hör ihop med att vara självständig är problemlösning. Lärarna menar 

att när eleven kommer till ett ord eller en mening där det uppstår problem med att läsa ska eleven 

självständigt försöka lägga ihop alla ledtrådar som hjälper eleven att processa och på så vis kunna läsa 

ut ordet eller meningen.  

 

To look at it and what do you know? Solving it. And what else do you know? Being able to 

use what you know for problem solving. (Klasslärare 2) 



30 

 

Verktygen i problemlösning skildras av lärarna som de strategier eleverna ska lära sig. Strategier som 

beskrivs är: gå tillbaka och läsa meningen igen, läsa vad som är bekant i meningen, ta in den visuella 

informationen som är bokstavsljuden, titta på bilden, ta hjälp av egen förförståelse och kunskap, ta in 

vad sammanhanget i texten sagt hittills, ta hjälp av alla ledtrådar som kan bidra till att förstå och lista 

ut vilket ord eleven fastnat på. Detta ses kunna ge nöje i läsningen. 

 

It´s all about solving unknown words. /…/ So the strategies are all about teaching them to read 

the sentence again, read on in the sentence, bring in the visual information which is the letter 

sound, bring in the picture close that they can see, bring in what they know, what they have 

read in the book so far, to see if they can put it all together by running, rerunning from the 

beginning or running through to the end and figuring out that word for themselves. So that for 

me is about solving unknown words. (Klasslärare 4) 

 

Sustained focus and ability to solve unknown words is where the pleasure comes in. I think, 

that is all about enjoying it. /…/ this solving of unknown words, she does get to the end of it 

and she does have a pleasure from its process. (Klasslärare 4) 

Det framträder i analysen att förmågan att kunna läsa är underbyggd av att allt problemlösande och 

alla strategier har lagts på plats och att de fungerar som verktyg i läsningen. Lärarna framställer vikten 

av att arbeta med problemlösning och strategier. Men det tycks också vara en utmaning för barn som 

kämpar i sin läs- och skrivutveckling att kunna använda problemlösning. Orsaken till det uppfattas 

vara att det krävs förmågor att vara uthållig, försöka vara självständig och att försöka komma ihåg 

vilka strategier som kan användas. Ett problem lärarna tycks se är att en del elever hellre vill att 

läraren ger dem orden än att läraren ger dem verktygen till att kunna läsa ut ordet. Lärarna menar att 

problemlösning kan utgöra en kritisk punkt i en elevs läs- och skrivutvecklingen, att eleven inte 

kommer in i viljan eller förmågan att lösa problemen och på så vis fortsätter att vara beroende av hjälp.  

 

They actually want to give up and they want the teacher to give them the word. 

(Klasslärare 4) 

När lärarna talar om risktagandet i läsandet beskriver de att de uppmuntrar eleven att tänka: Även om 

jag inte kan läsa allt, ska jag göra allt som går för att komma åt innehållet som finns därinne i texten. 

Risktagande beskrivs av lärarna som att om en elev upplever motivation och engagemang i 

undervisningens uppgifterna kommer eleven lättare till den punkt där eleven gör allt den kan för att 

komma åt meningen med berättelsen. Risktagande förklaras av lärarna vara ett mått av självständighet 

då viljan till risktagande tar över i arbetet och processandet med texten och att eleven kan tänka att 

även om det är svårt att läsa så finns det en vilja att listat ut meningen. 

 

Even if they really are in the very beginning stage and don´t know what they are doing, that 

they just know that´s a story in there and they won’t go, they are desperate to unlock the code 

in there. I think, being able to problem solve on their own using what they know, it´s good. 

It´s a good part of independence. So even if they know a little bit and you see them attempting 

it and having a go, they are trying to have a go. (Klasslärare 2) 

Det framgår också i analysen att lärarna anser att risktagande kan utgöra en kritisk punkt för eleven, att 

eleven inte kommer in i att processa läsandet själv. Det kan innebära att om eleven känner motviljan 

till läsandet kan eleven hellre vilja att de vuxna runt omkring, lärare eller föräldrar, kliver in och 

hjälper till. Lärarna menar att det kan påverka att elevens självständighet och risktagande inte behöver 

aktiveras.  



31 

 

 

Sometimes I think that there is a learned helplessness when it comes to reading. Their mum 

and dad or whoever is around them will always step in and help them so that their 

independence or their risk taking is not so evident. (Klasslärare 2) 

Lärarna talar om att de ser att förmåga till självövervakning hjälper barnet att processa sin läsning. 

Självövervakning hos eleven beskriver de som att eleven har en förmåga att kolla av om de har förstått 

innehållet i läsningen. 

 

They can monitor their own reading. They know that they can these things, they just know 

what to do. They know really fast: I checked over there! I´ll go back! Ok, I know that word. 

They monitor and they can. I made a mistake in that line and it didn´t sound right. Ok. And 

just automatically know to have a go and I know what to do. That´s right, I fix that, I have 

another go. (Klasslärare 2) 

Förmågan till att kunna självövervaka sin förståelse av en text synliggörs i lärarnas beskrivning som 

att det bygger på att kunna använda vissa strategiska frågor i läsningen för att se om förståelsen finns. 

4.1.1.4. Självförtroende och tillfredställelse 

I analysen synliggörs att lärarna ser två känslor som viktiga för eleverna i sin literacyutveckling: 

självförtroende och tillfredsställelse., Det är två känslor som beskrivs som att det ger något tillbaka till 

eleven, en slags belöning för det arbete eleven utför i literacyarbetet. Lärarna önskar att eleverna ska få 

känna sig nöjda, glada och tillfreds med sina ansträngningar.  

 

Självförtroende beskrivs som att eleven kan se på sig själv som en som lär sig. Det tyder på att när 

eleven märker att användandet av strategier hjälper till att få tag i meningen i texten upplever eleven 

självförtroende, vilket ses som en hjälp för eleven att gå framåt i sin läs- och skrivutveckling. 

I want them to feel good with their efforts, for some of them are ready to fly other are 

struggling. I want them to feel good about themselves as they learn. /…/ Trying to get them 

positive. (Klasslärare 1) 

Att en elev har självförtroende i läsningen menar lärarna visar sig bland annat genom att eleven får ut 

ett nöje av att läsa texten. Brist på självförtroende framstår dock också vara en kritisk punkt i elevens 

literacyutveckling. Det kan påverka eleven att inte pröva olika vägar för att kunna ta sig igenom en 

text.  

A critical transition in writing I think, different children do in different ways, but often it is 

their confidence to be able to try a word they understand. (Klasslärare 3) 

Om eleverna får uppleva känslan av självförtroende i sitt läsande och skrivande anser lärarna att det 

kan bidra till möjligheten att eleverna kommer in i ett läsande som de fortsätter med under hela livet. 

For me, it is about taking them from wherever they are to somewhere that gives them more 

confidence and more satisfaction with the reading and writing./…/ My job is to produce 

lifelong readers and writers. (Klasslärare 4) 
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Tillfredsställelse beskrivs som en känsla av glädje, nöje, njutning och kärlek i och till läsningen och 

skrivandet. Det tyder på att om eleven känner tillfredsställelse i sitt arbete oavsett på vilken nivå 

eleven läser, så har eleven fått ut själva meningen ur texten. Klasslärare 2 berättar att det syns tydligt 

när elev 8 upplever tillfredsställelse i sin läsning. Elev 8 är en elev i hennes klass som kämpar med 

både läsning och skrivandet.  

When reading, does literary makes sense for him, he gets so happy!/…/It was a little bit harder 

and it took a long time for him to get that, and eventually, he is so happy. (Klasslärare 2) 

I analysen synliggörs det att ett av målen med literacyundervisningen är att få eleverna att älska 

läsning. Lärarna menar att de lyckats med sin undervisning om det uppnås. Men lärarna beskriver 

också att alla elever inte kommer till den punkten i sin läsutveckling och att det är då lärarna tränar 

eleverna i att erövra ett läsbeteende som hjälper eleverna att uppleva känslan av tillfredsställelse. 

Lärarna säger att deras uppgift är att träna eleverna i de förmågor och strategier som behövs för att 

utveckla goda läsbeteenden.  

If they leave me after a year and are excited about books and they love reading and they love 

writing stories and they are excited about language and literacy, then I think that is a very 

important thing and hopefully that means we´ve done a good job after the first year at school. 

(Klasslärare 3) 

The reading behaviours is important. Without them, all you do is struggling and you are not 

getting that pleasure /…/ The readers who love reading, those behaviours allows them to get 

satisfaction. (Klasslärare 4) 

4.1.1.5. Progression 

Framträdande tankar hos lärarna kring elevernas utveckling visar att om de upplevelser, förmågor och 

känslor som ovan beskrivits internaliseras hos eleven kan det utgöra grunden för elevens progression. 

Progression ses som en process som på något sätt håller ihop allt kunnande. De talar om att i 

progression inom literacy behövs det ett engagemang för berättelsen och ett intresse av att vilja ta sig 

an berättelsen. Att utifrån det egna engagemanget använda alla lästekniska delar för att komma åt 

innehållet. När självständigheten i läsandet och skrivandet tar över och eleven använder 

problemlösning för att komma åt innehållet samt övervakar om förståelsen finns där, har ett 

processande tagit över som bygger upp elevens utveckling. 

 

When there is an engagement with a story. There is an interest in trying to get into the story 

themselves. Moving on from having it read to them I think and wanting to go, interested in the 

words on the page. From there, being able to pull together all the kind of mechanics of 

reading./…/ That independence with problem solving to checking if they come across a 

problem, without us intervening as teachers, looking through the text, okay, I can look at the 

picture and see if it can help me or I can go back and have another go. It is pulling together all 

the things with them processing, I think. That is self-monitoring and cross checking, and 

problem solving. /…/ When a child has a go even if it´s hard, it can take weeks on one thing, 

but if they show the understanding and have an obvious go on what I have asked them to do. 

(Klasslärare 2) 
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Specifikt för läsning kan lärarna titta efter om eleven kan läsa en känd text med självförtroende och 

säkerhet. Annars kan det vara ett varningstecken för elevens läsning menar de. 

 

We do new books most days. I often ask them to read the same book the next day, particularly 

in the beginning when the books are very short./…/ so the next day it should be a familiar text, 

are they not reading that fairly confidently, then it shows me something is wrong. That would 

be a big warning sign. (Klasslärare 3) 

Progression i läsningen kan också bero på hur eleven känner till vilka de högfrekventa orden som 

uppträder på varje textnivå är. Det kan på så vis lägga grunden för att kunna läsa på högre läsnivåer. 

Likaså kan ljudkännedom och hur eleven fraserar i läsningen säga något om elevens utveckling.  

 

In reading, they have these really basic level 1 books, ones they know some high frequency 

words then they can get to the higher books. And then all high reading sounds, it´s just not 

only decoding, are they able to read it and know what the story is about? Expressions and 

phrasing and so, that´s keys sort of things I´ll be watching for. (Klasslärare 1) 

I skrivandet kan det lärarna tittar efter vara om eleven har företagsamhet och kan komma på en idé att 

skriva om och därefter ha förmågan att få till en modell av en berättelse.  

 

The first thing is to come up with an idea, that they got an idea for writing /…/ and the next 

it´s being able to actually copy a model for a story. (Klasslärare 1) 

Även i skrivandet anser lärarna att självständighet är en del av progressionen. 

 

For writing it´s the independence. /…/ I would expect them to move along from the beginning 

stage quickly and beginning to learn new words and recording some sounds they can hear. 

(Klasslärare 3)  

En sak lärarna beskriver som en viktig del i arbetet med eleverna är att noga observera eleverna när de 

gör literacy uppgifter. Det ger lärarna en insikt i hur elevens progression går.  

 

Observations is really important. Observing them carefully when they are reading and when 

they are doing other literacy tasks. (Klasslärare 2) 

Analysen visar att lärarna ser att det kan finnas vissa kritiska punkter i en elevs progression som 

lärarna behöver observera. Det kan vara att eleven inte vet vad som ska göras, inte vet hur uppgifterna 

ska genomföras, inte prövar egna strategier vilket kan visa sig genom att eleven inväntar att läraren ska 

visa eller göra åt eleven. Det ser lärarna som ett tecken på att eleven inte är självständig i sitt arbete. 

 

They are not making progress. When they are reading and they come to a word that they don´t 

know they have no idea, they wait for the teacher to tell, they don´t actually reread or they 

don´t make the sounds. In the writing, they just don´t put on anything, they don´t understand 

what they are supposed to do. /…/ So, if a child is not able to participate, that indicates. 

(Klasslärare 1) 

Andra orsaker som kan bidra till att eleverna inte utvecklas enligt den förväntade utvecklingen menar 

lärarna kan bero på att eleven har engelska som andra språk, det kan vara socioekonomiska skäl, att 

eleven inte gått i förskola, att eleven inte har tillgång till litteratur i hemmiljön, att eleven inte har rika 

språkerfarenheter ifrån hemmiljön, att eleven har fysiska hinder eller kognitiv funktionsnedsättning. 
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Likaså menar de att en elevs attityd kan vara ett hinder eller att eleven inte har stark självkänsla i det 

arbete som utförs i skolan och på så vis inte är beredd att ta några risker i arbetet. 

 

There could be some children with English as a second language. /…/ but there is probably a 

lot of evidence to say that socioeconomics might have an effect on for some children and that 

could be because of lack of access to preschools, access to literature when they are young, 

depending on what is happening at home. /…/ you know that some of those socioeconomic 

factors may limit some kind of experiences that they bring to the class, because the experience 

that they bring in to the classroom are really important to what we are doing here, because 

they all want to talk about their own lives, what they have been doing, and some have a 

diverse range of experiences, much more diverse than other groups, do you know what I 

mean, to help them. I mean there can also be physical, I mean cognitive disabilities, that sight, 

hearing, will affect them. /…/ Confidence can be part of it as well. The reluctance with risk 

taking is quite a big risk factor. You know the thing about processing, it is such a big thing. 

(Klasslärare 2) 

Lärarna förklarar att de ser på progressionen i literacyutveckling som något alla elever har rätt till 

oavsett vilken utvecklingsnivå eller utvecklingstakt eleven har. Analysen visar också att lärarna ser att 

brist på upplevelse av progression hos eleven kan vara en kritisk punkt i literacyutvecklingen om det 

hos eleven inte infinner sig en tillfredsställande känsla av att ha ansträngt sig.  

 

They all have the right to progress, and if I don´t make them progress then the satisfaction of 

all their effort will wipe away. (Klasslärare 4) 

Detta kan i sin tur påverka viljan och orken hos eleven att anstränga sig igen. En elev behöver få syn 

på sin progression, menade lärarna. 

4.1.2. Sammanfattning literacyundervisning 

Sammanfattningsvis kan sägas att literacy ses som ett fundament i undervisningen och utgör en 

hörnsten i lärarnas arbete med eleverna. Lärarna ser det som viktigt att i literacyundervisningen arbeta 

med elevernas hela språk för att utvidga elevens språkmedvetenhet. Tillsammans i klassen talar de om 

berättelsernas innehåll och använder berättelserna för att skapa den mening som utgör den grund från 

vilken eleverna kan ta avstamp i sitt eget arbete. Lärarna beskriver att det behövs både upplevelser, 

förmågor och känslor på vägen till att bli en god läsare och skrivare. Om eleven upplever motivation 

och engagemang i läs- och skrivaktiviteter hjälper det eleven att ta sig an uppgifterna. Genom att 

tillägna sig självständighet, problemlösning, risktagande och självövervakning som förmågor i sin läs- 

och skrivutvecklingen får eleven drivkraft i sin literacyutveckling. Det som lärarna också är inne på är 

att eleven behöver känna en slags belöning för det arbete eleven utför i literacy. Känslor av 

självförtroende och tillfredsställelse kan ge en sådan känsla av belöning. Lärarnas arbete med eleven 

behöver skapa möjligheterna att bygga upp det. Om dessa områden internaliseras i eleven händer det 

som lärarna beskriver vara målet för arbetet, eleven utvecklas. Det bli en progression i elevens 

literacykunnande. Om eleven inte upplever progression i sitt arbete så är risken stor att känslan av 

tillfredställelse hos eleven avtar vilket kan påverka elevens utveckling negativt. 
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4.2. Undervisning inom Reading Recovery 

I den andra resultatdelen görs först en presentation av vissa delar av organisationen kring Reading 

Recovery. Därefter redovisas det hur en RR–lektion kan vara upplagd. Sedan redovisas de centrala 

områden som framkommit i observationerna, samtalen och intervjun med RR–läraren om vad RR–

läraren arbetar utifrån för att nå målet med interventionen. Resultatdelen avslutas med en redovisning 

av hur klasslärarna i klassrummet arbetar med eleven som går Reading Recovery och vad det är de ser 

eleven har utvecklats i under programmets gång.  

4.2.1. Reading Recovery 

När en elev vid 6 års ålder gör ”6 Years Observation Test” räknas det fram ett stanainvärde på elevens 

resultat. Är resultatet stanain 1 – 2 tittar ett ”management team” som består av rektor, koordinator för 

specialpedagogiska insatser, RR-läraren och arbetslagsledaren för år 1 på resultatet och avgör vilka 

elever som ska genomföra Reading Recovery. Beslutet tas med hänsyn till både elevens resultat och 

vem av eleverna som är äldst. RR–läraren har oftast fyra elever inom programmet samtidigt, men det 

kan variera beroende på när elever börjar bli klara att kunna avsluta programmet och om nya elever 

behöver starta upp programmet. 

 

Tidsram 

I Reading Recovery arbetar RR–läraren med eleven varje dag i ca 30 minuter under en period på 

mellan 12 till 20 veckor. Under programmets två första veckor är RR–lärarens fokus att lära känna 

eleven genom att först delta i klassrumsundervisningen och sedan fortsätta den processen på egen hand 

tillsammans med eleven i Reading Recoveryrummet. Under ett antal veckor arbetar sedan RR-lärare 

och eleven intensivt med elevens läs- och skrivutveckling. När eleven är redo för att avsluta 

programmet görs en succesiv nedtrappning i själva interventionen och RR–läraren är åter med eleven i 

klassrummet under någon vecka för att övergången till deltagandet på heltid i klassrummet ska fungera 

väl.  

 

Efter avslutat program 

När eleven har avslutat RR–programmet har inte RR–läraren det övergripande ansvaret för elevens 

läs- och skrivutveckling längre. Men det ligger på RR–lärarens ansvar att under några år kolla upp 

elevens progression för att se om eleven fortsätter utvecklas. Efter det samtalar RR–läraren och 

undervisande klasslärare om eventuella förändringar när det gäller elevens undervisning och 

skolarbete.  

 

Mål för arbetet  

I den beskrivning av arbetet inom Reading Recovery som RR–läraren ger framträder en bild av att 

målet med den tidiga interventionen med eleven är att göra eleven redo för klassens undervisning. 

 

I get them ready! /…/ That´s an argument, well not an argument. It´s a discussion I have a lot, 

especially with class teachers. What do you do to get them ready? And I say: I don´t leave 

them alone! 

 

Genom att eleven inte lämnas ifred eller utlämnas till att mogna verkar det som att eleven får möjlighet 

till en större utveckling. 
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4.2.2. En Reading Recovery–lektion  

Lokalerna där RR–läraren arbetar med barnen består av två rum. I det ena rummet sker undervisningen 

och där finns ett stort skrivbord med två stolar. På ena väggen finns en stor magnettavla och på en 

hylla under finns många små lådor med magnetbokstäver i olika färger, både versaler och gemener. På 

väggarna sitter undervisningsrelaterade skyltar med olika uppmaningar, information samt bilder. På en 

hylla står flera tidskriftssamlare, en för varje elev inom programmet, med det material som används i 

undervisningen för eleverna. I det andra rummet finns RR–lärarens kontor med ett skrivbord och 

hyllor längs med den ena väggen. Längs med den motsatta väggen finns flera hyllor där allt material 

som används i RR–programmet står. Det är nivågrupperade småböcker mellan nivå 1 och 18. Det är 

också annat material som tränar läsning, stavning och språkstrukturen. 

 

                              

      Reading Recoverys nivågrupperade böcker. (Egen bild)  

 

Utifrån observationerna av de fem RR–lektioner med elever som går i pågående program har följande 

beskrivande text sammanställts om hur en RR-lektion kan vara uppbyggd.  

 

Lektionen börjar med att eleven får välja en eller två böcker eleven läst sen tidigare. RR-läraren 

använder olika uppmaningar under läsningen för att träna eleven i hur eleven kan göra i läsningen. 

Uppmaningarna handlar till stor del om olika strategier eleven kan använda i läsningen. RR-läraren 

bekräftar ofta vilken strategi eleven använt.  För att eleven ska se vilka ord och fraser som ska läsas 

ihop som sammanhängande uttryck håller RR–läraren ibland sina tummar framför och efter de ord 

som ska läsas ihop och ber eleven att läsa igen tills läsningen flyter.  

 

Efter att eleven läst en eller två böcker får eleven läsa den bok som varit i läsläxa till den här dagen. 

När eleven läser boken gör RR–läraren en Running Records. RR–läraren skriver olika tecken på ett 

papper som symboliserar hur och på vilket sätt eleven läser ut orden. Efter att eleven läst färdigt räknar 

RR–läraren ut en procentsats i hur många ord eleven läst ut rätt av alla ord i texten. Detta procentvärde 

använder RR-läraren sedan i sin bedömning av den läsnivå elevens nästa bok ska vara på. Den läsnivå 

som framkommit kallas av läraren för elevens instructional level.  

 

Nästa moment i lektionen är att läraren på en magnettavla sätter fast olika magnetbokstäver som 

eleven ska sortera. Eleven få en uppmaning att sortera bokstäverna i grupper efter form, likheter eller 

skillnader. Läraren pratar sedan med eleven om formerna i syfte att eleven ska lära sig att se skillnad 

på bokstäverna. Efter det arbetar de med att skriva i en A4–skrivbok. Utifrån den tidigare lästa bokens 
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innehåll eller utifrån något eleven har upplevt eller kommer att göra, får eleven bestämma sig för vad 

som ska skrivas i boken. Eleven skriver på den högra sidan av boken, den vänstra används till att träna 

hur svåra orden stavas. Det finns inga linjer i boken vilket läraren förklarar med att eleven ska få koll 

på bokstävernas former och proportioner i förhållande till varandra. Om eleven stavar ett ord fel på 

den högra sidan, suddar inte läraren bort ordet utan sätter ett vitt klistermärke över det felskrivna och 

eleven skriver om ordet rättstavat. När eleven möter ett ord som är svårt att stava ritar läraren ofta 

rutor på den vänstra sidan, så många rutor som det finns ljud i ordet och eleven skriver bokstäverna i 

rutorna. När meningen är klar får eleven läsa den flera gånger tills läsningen går snabbt och smidigt. 

Läraren skriver ner meningen på en pappersremsa och eleven får läsa meningen på remsan medan 

läraren klipper isär orden. Beroende på var i läsutvecklingen eleven är klipper läraren antingen hela 

ord, stavelser eller bokstavskombinationer. Eleven får sedan pussla ihop meningen igen och läsa den. 

Därefter får eleven ta hem meningspusslet i läxa att träna till nästa dag. Avslutningsvis väljer läraren 

en ny bok till eleven som antingen är på samma nivå som tidigare eller en nivå högre. Det beror på 

vilket resultat den tidigare Running Records visade att elevens instructional level låg på. Innan de 

läser boken går de igenom bokens handling för att eleven ska få en förförståelse för innehållet. De 

samtalar om bilder och ställer hypoteser. Eleven får boken i läxa till nästa dag. 

4.2.3. Fokusområden inom Reading Recovery  

Analysen visar att RR–läraren arbetar med vissa fokusområden för att nå målet med interventionen 

inom Reading Recovery. De kan sammanfattas i läs- och skrivbeteende, strategier och styrkor. Det 

arbete som klassläraren utför med eleven i klassrummet kan sammanfattas i begreppet grundläggande 

läsning. Det klassläraren ser att eleven har tillägnat sig efter avslutat RR–program kan sammanfattas i 

självförtroende, strategier och självständighet. 

4.2.3.1. Läs- och skrivbeteende 

Analysen visar att RR–läraren observerar elevens beteende. RR–läraren beskriver det som att 

observationen av elevens beteenden kan visa åt vilket håll en elev är på väg i sin läs- och 

skrivutveckling. Betydelsen av att ha kunskap om vad goda läsare har för läsbeteende framträder 

genom att RR–läraren talar om att det kan hjälpa läraren i att kunna se vilka läsbeteende en kämpande 

läsare behöver tillägna sig framgångsrikt läsbeteende prövar olika saker.  

 

Good readers always do something, and if they haven´t got that, do something else. The 

studies show the difference between those who are good readers and those who arn´t. The 

arn´t try one thing, the first letter and then they stop. A good reader will try up to five or six 

different attends to work out a word.  

 

När RR-läraren börjar arbeta med en elev börjar läraren därför med att observera och kartlägga elevens 

läsbeteende för att se hur själva beteendet är och vad som kan behöva förändras för att det ska bli ett 

framgångsrik läsbeteende.  

 

What are they doing with the letters? What do they know about letters? What do they do about 

the words? Noticing? When something is not looking right and making sense, or sounding 

right, what is their body doing? /…/ And then you can sort of breaking it down. What can we 

do to change it?  You work every day to get that behaviour changed. It's a round process that 

you go through.  
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RR- läraren återger hur hon arbetar för att träna in ett läs- och skrivbeteende av att kunna vara lugn, 

fokusera, titta och kunna säga det som ska sägas. 

In reading and writing you have to say, and you have to look, and you have to focus on what 

you're doing. /…/ You try and say: This is what you do when you read and write. We try to sit 

still. I give them the alternative but I still say: You have to keep still so that you're looking.  

Ett inte så framgångsrikt beteende kan ses utvecklas till att bli ett undvikande beteende som gör att 

eleven blir passiv för att slippa ta ansvar och göra själv. Exempel på vad ett undvikande beteenden kan 

vara ses i följande exempel: 

 

Elev 2 försöker undvika att jobba med läsning genom att bläddra flera sidor på en 

gång i boken, titta på bilden och berätta en egen historia istället för att läsa texten. 

Samma elev kan visa ett beteende i klassrummet av att bara sitta och inget göra, för att 

någon ska komma och berätta vad som ska göras. RR- läraren beskriver att i arbetet 

med eleven får eleven alltid försöka själv först, läraren noterar under tiden vad eleven 

gör och först då, om eleven inte kan, visar läraren.  

När det gäller läsbeteenden lyfter RR-läraren området med dyslektikers beteende och menar att en 

dyslektiker ofta visar emotionella beteenden. RR–läraren menar att en elev som har dyslexi eller 

dyslektiska drag i sin läsning har ofta en känsla av att arbetet är svårt och att arbetet med läsning 

förvirrar eleven. Arbetet med eleven handlar mycket om att ge stöd i att strukturera uppgiften 

tillsammans med eleven. 

It's more an emotional one, it is too hard and it's confusing them /…/ So you do a lot of 

scaffolding which is doing it together and composing a story. They will give you the idea and 

you will construct and compose the story into written language. 

 

RR–läraren betonar vikten av att ge mycket stöttning, scaffolding, till eleven för att eleven ska förstå 

hur den ska göra och komma vidare. 

4.2.3.2. Strategier 

I analysen framträder två delar av RR–lärarens arbete med strategier. Dels är det på vilket sätt läraren 

arbetar med att träna eleven i strategier och dels är det de strategier som eleven tränas i. RR–läraren 

lyfter fram att det blir en kognitiv process när strategier tränas att hjärnan fungera på ett strategiskt vis 

vilket gör att ju mer hjärnan tränas, ju starkare bli hjärnans funktion att kunna fungera på det sättet.  

 

You get enough strategies to be able to do something else. If you're doing that, then the brain 

is functioning in literacy way and so the more you use it on your own the stronger it gets. I'm 

giving them the strategies that they can use on their own and the more they use it on their own, 

the more it works and the faster it works. /…/ You need to have strategies to be able to know 

what your job is and what you can do about it on your own. 
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Lärarens arbete med att träna eleven i strategier 

RR–läraren talar om att hon använder scaffolding när hon tränar eleven i strategier. Genom att i 

läsandet ge olika uppmaningar i hur eleven kan tänka för att läsa ut orden guidar läraren eleven genom 

läsandet. 

You teach strategies. /…/ I will tell them this is what you can do really well. This is what you 

need to learn next. This is how you are going to learn it. This is what you do. 

Genom att i skrivandet ställa många frågor till innehållet och strukturera texten med eleven guidar RR-

läraren eleven in i berättelsen. Att utgå ifrån berättelsens innehåll i skrivandet tycks vara centralt. 

What we do, we call it scaffolding which is doing it together and composing a story. They will 

give you the idea and you will construct and compose the story into written language.  

Genom att observera vad eleven behöver träna förbereder RR-läraren sig för nästa 

undervisningstillfälle med eleven. En förberedelse som tycks vara väsentligt är att titta på den 

språkstruktur eleven använder och planera utifrån det.  

You are sharing language experience. That´s what we plan on a planning sheet beforehand. 

Under the writing section how am I going to extend the written vocabulary? How do I get 

them to use the written language structure? 

Målet med att använda scaffolding menar läraren också är att eleven ska kunna göra jobbet 

självständigt nästa gång eleven försöker. 

You show him, and then you say: You try on that section. You are going to do what I showed 

you to do.  Do it on the spot, do exactly the same behaviour and fix this one. So when you 

come to it again I want you to be doing that, you need to be specific. 

Det ses som en stor hjälp för eleven när eleven vet vad som ska göras i arbetet med texten.  

 

Strategier läraren tränar eleven i  

I analysen framkommer en variation av strategier som RR–läraren tränar med eleverna: 

 

Hålla ihop berättelsen: Eleven tränas i att hålla ihop händelserna i berättelsen allteftersom bladen i 

boken vänds. Allteftersom boknivåerna höjs, ökar också antal händelser i en bok. Har inte eleven 

förmågan att hålla ihop berättelsen får eleven problem menar RR–läraren. Därför tränas eleven i att 

komma ihåg de väsentliga delarna av berättelsen.   

Here, you would need to be using meaning. /…/ at this level, this is the level that has hips of 

things happening on each page. You have got oral language structure in the story and you got 

written language structure. It´s a combination of the both. /…/ They still need help and they 

need support so it´s a combination or the oral language in the written language and the story. 

And holding the story altogether. 

Förutsägbarhet av språkets struktur: De första nivåerna på böckerna visar på språkets struktur. Det 

blir lättare för eleven att veta vad boken handlar om, när språket blir mer förutsägbart. 

The structure of written language are in those early books, the letter introduction in these 

books sort of goes in that order. The high frequency words come in this books. You are using 

these words and these letters to teach that. And these are the phrases. "Here is a..." "Here is 

the..." "Here comes..." "Come here..." All of these are the initial language structure that are in 
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these little books. So that's when you introducing the concept that, "You read it like that, you 

write it like that!" If it says "here is a..." it's got to be a noun after it.  

Låter det rimligt: Eleven får utgå ifrån meningen med texten, att alltid tänka om det lästa är rimligt. I 

läsandet behöver innebörden, meningen med texten, vara det centrala. Att förstå meningen med den 

text som läses uttrycks av RR-läraren som poängen med läsning. Har eleven en bra muntlig 

språkstruktur hjälper det att tänka efter om ordet låter rimligt.  

Another way are what would make sense, it´s look and think, because if you have a good oral 

language structure think of a word that would make sense. So even right down to the very 

beginning of your stories, think if it says the its going to be that tree, that chair, that 

skateboard. Just think of a story and think: Off you go! Instead of freaking out, it’s a long 

word and /…/ it’s a structure, it´s goanna have that word after it. Look and think! 

Ordförståelse och kunskap om de högfrekventa orden: Eleven tränas i att få kunskap om ord och 

begrepp i texter. Ordförståelse och ordkunskap ses utgöra en viktig del i att förstå meningen med 

texten. De högfrekventa orden som återkommer i texter tycks stödja eleven i lärandet.  

There are the high frequency words, you need to have the vocabulary and you need to get to 

the meaning of the text.  

Vad är bekant: Eleven kan leta djupare inne i ordet när ordet ska läsas för att se om det finns någon 

del som är bekant. Kan eleven läsa ordet at kan eleven läsa cat. 

What I am trying to get them to do is to look further into the word and look for a bit that 

would help them. If they can read at they can read cat.  

Vara uppmärksam: Eleven kan tänka att: Jag ska titta på ordet. Jag måste säga det inne i mitt huvud 

och höra var jag hör ljuden. Jag kan säga det sakta. Lyssna. Rätta mig själv. Eleven ska titta.  

 

You are teaching them to notice and how to fix it. What do I need to fix this? I need to look at 

it and I need to say it in my head. Does it make sense? 

Läshastighet: Om eleven läser ett ord i taget menar RR – läraren att det kan uppstå en risk av att 

förståelsen av sammanhanget uteblir. Läsning ska låta som tal, därför behövs hastigheten tränas upp. 

Eleven behöver tränas i att läsa ihop det som hör ihop T.ex. coming inte com-ing, The fish inte The – 

fish, is not coming inte is – not – coming. Eleven ska inte läsa genom att betona varje ord utan fraser 

ska läsas ihop och låta som tal. De ord som hör ihop ska läsas med hastighet för att förståelsen ska bli 

bättre.  

 

When you are reading, you can see the spaces but when we are reading we need to read these 

groups of words together. It´s no word pointing. /…/You need to get these connections firing 

fast. /…/ You know, you need to sound like talking.  

Ljudning: Eleven kan ljuda ihop ord, använda phonics, men RR–läraren betonar att språket inte är 

uppbyggt på enbart ljud så eleven behöver tränas i att lära sig stavningsmönster för att kunna läsa.  

 

The phonics, that´s one of the things a good reader and writer could try./…/ So we teach that´s 

only one of the things you can try. Another is to visual look at the pattern of how the letters 
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are./…/A spelling pattern always chunks. Word that you individually need to look at when 

you sort of reading or writing. That go together.  

 

               
               En skylt på väggen som uppmanar till att tänka i strategier. (Egen bild) 

4.2.3.3. Elevens styrkor 

Det synliggörs i analysen att RR-läraren ser det som viktigt att ta reda på vilka styrkor eleven har och 

medvetandegöra det för eleven. Fördelen syns vara att eleven upplever att eleven är bra på något. 

Genom att medvetandegöra för eleven vad eleven behöver kunna använda styrkan till kan RR-läraren 

lägga grunden för att eleven ska våga ta sig an nya utmaningar.  

 

We work out from the strength on the work with more difficult challenges./…/ Always do the 

positive, tell them the good parts. /…/ I will tell them this is what you can do really well, this 

is what you need to learn next. 

Vad en personlig styrka i literacy utgår ifrån menar RR–läraren är vad eleven själv kan göra med en 

bok. 

What they can do. Give them a book and watch what they can actually do on their own with 

that book. 

Analysen av vad personliga styrkor kan vara kan sammanfattas i: 

Berättelsens struktur är klar för eleven. Elev 5 beskrivs av RR–läraren visa en styrka i att utifrån en 

bild kunna berätta en berättelse med rätt språklig struktur.  

He can look at the pictures and come up with the right words and the right structure to make 

up a story himself. /…/ He uses meaning and structure. 

Berättelsens mening och budskap blir klart för eleven i läsningen. Elev 4 beskrivs visa en styrka i att 

förstå att en berättelse har en mening och ett budskap och visar en förmåga att hålla ihop berättelsens 

budskap under läsningen.  
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He has got the concept of meaning of the story in his head already. /…/ He got the whole 

context of the story and he can hold the whole context of the books on the levels he is reading 

in his head as he is reading. 

Kärlek till berättelsen. Elev 1:s styrka beskrivs som att vilja läsa och skriva så mycket som möjligt. 

Att de upplevelser av berättelser eleven tar del av får eleven att bli ivrig och engagerad i sitt eget 

arbete.  

He was just dying to read and write. He was so eager. Everything I gave him it was going in 

and stay in. That´s a behaviour and because of the behaviour, how quickly he is picking 

everything up. 

Rik fantasi att kunna hitta på egna berättelser. Elev 2 beskrivs visa en styrka i att ha en rik fantasi att 

kunna berätta egna berättelser till bilderna. Utifrån den styrkan menar RR-läraren att undervisningen 

byggs upp kring att ta tag i elevens berättelse för att jämföra med vad bokens författare vill säga i sin 

text till bilden. Utifrån det jobbar de sig ner i texten och tittar på begreppen för att se hur författaren 

hade tänkt meningen och jämför med elevens berättelse. Eleven uppmuntras att känna att den har 

många fantastiska idéer. 

He would go running his finger along and talking to you like he was telling you the story 

about Sam and her dog and he knew that the message was in there. He knows actually a lot of 

books and how stories work. 

Ordförrådet. Elev 5:s styrka beskrivs vara att kunna använda de ord eleven har i sitt ordförråd i rätt 

sammanhang t.ex. utifrån den bild eleven berättar till.  

He can look at the pictures and come up with the right words. 

God läsförståelse. Elev 7 beskrivs visa en styrka i att trots att eleven kämpar i sin läsning och inte 

alltid läser ut orden rätt, så förstår eleven vad som står i texten. Eleven beskrivs visa det genom att 

t.ex. börja skratta vid läsningen. 

You can see when he's reading them (stories), even when they are tricky he would get the 

meaning of the story. He would be laughing and all of that. 

Intresse av vad som händer i omvärlden. Elev 3:s styrka beskrivs som att eleven är nyfiken och 

vetgirig. Det kan visa sig genom att vara uppmärksam på omgivningen. I den uppmärksamheten tar 

eleven in mycket kunskap om vad som händer och sker, vilket RR–läraren beskriver som en 

betydelsefull del för elevens utveckling.  

Her understanding of everything around her and all this stuff. /…/ She is just interested in 

everything and a million questions why. What are you doing, and you know that´s fine. Most 

of the time she soaks it all up and you see, after 10 weeks she has gone up 15 levels. 

4.2.4. Klassläraren och eleven som genomför Reading 

Recovery 

Analysen visar att det finns ett gemensamt synsätt hos de intervjuade lärare om hur klasslärarna bör 

arbeta med den elev som går Reading Recovery. Alla lärare beskriver vikten av att i klassrummet ge 

eleven stöd i att befästa varje utvecklingsnivå som eleven kommit till i Reading Recovery. Det arbetet 

beskrivs med att de tillsammans med eleven tränar grunderna i läsningen. Lärarna kallar det back 
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reading. Det innebär att klasslärarna läser med eleven på ett par nivåer under den nivå som eleven 

läser på i Reading Recovery.  

We read with them slightly lower than the levels of the book that they are working with /…/ 

slightly easier books to get a lot of experience. /…/ I keep going with my writing program 

with him, but slightly lower. (Klasslärare 3)  

Lärarna framställer vikten av att ha en tät kommunikation mellan varandra. RR–läraren och 

klassläraren behöver ha tid för samtal för att klasslärararen ska veta vilken läsnivå eleven ska läsa i 

klassrummet.  

The classroom teacher meets with the Reading Recovery teacher, and if there is anything, that 

she thinks that we can be doing in the class, she would kind of tell us. (Klasslärare 3) 

RR–läraren lyfter fram att på grund av att eleven går upp i läsnivåer ganska fort under programmets 

gång gör det också att eleven inte alltid hinner befästa varje läsnivå så djupt som läsutvecklingen 

egentligen behöver. 

There is a lot of back reading that they are missing out on doing, which would normally 

happen in the classroom. That they would be in level 15 for 2 and 3 weeks and they read in 

depth a lot of books. But with me, they would read only 2 or 3 books on level 15 before I'm 

going to try level 16. So that's why it's important for the classroom teacher to support the 

acceleration and the progress that they have made, with books in the classroom or home 

reading. (RR – läraren) 

Det klasslärarna ser har förändrats hos eleven vid avslutat RR–program kan sammanfattas i att de allra 

flesta elever har fått en större självkänsla, tillägnat sig strategier samt tagit till sig självövervakningen i 

läsandet.  

I think it´s a huge confidence in themselves /…/ and believe of themselves as a learner /…/ 

they can monitor their own reading, they know that they can these things, they just know what 

to do. (Klasslärare 2) 

4.2.5. Sammanfattning Reading Recovery 

Sammanfattningsvis kan arbetet inom RR–programmet beskrivas som ett didaktisk redskap som 

lärarna använder när en elev inte hänger med i den förväntade läs- och skrivutvecklingen. Ett mål med 

interventionen är att göra eleven redo för klassrummets undervisning. Tre fokusområden framträder i 

observationerna av lektionerna, samtalen och intervjun med RR-läraren. RR-läraren observerar 

elevens beteende för att få en bild av beteendena och kunna träna eleven i framgångsrika läs- och 

skrivbeteenden. RR–läraren arbetar systematiskt med eleven för att eleven ska tillägna sig olika 

strategier i sin läsning och i sitt skrivande. Genom att använda scaffolding, ställa många frågor för att 

själva berättelsen ska bli tydlig för eleven, stöder RR–läraren elevens utveckling i literacy. Det som 

sedan tycks vara en grundstomme i arbetet med eleven är att fokusera på elevens styrkor och utifrån 

elevens starka sidor ta sig an utmaningar. I klassrummet arbetar klassläraren med grunderna i läsning 

som bör vara ett par läsnivåer under den nivå barnet läser på i Reading Recovery, för att stärka elevens 

läsutveckling. Det klasslärarna kan se har förändrats hos en elev som genomgått Reading Recovery 

beskrivs vara att eleven fått en stark självkänsla, att eleven har med sig många strategier som gör att 

eleven vet vad som ska göras i läsandet och skrivandet och på så vis få en god förmåga att övervaka 

sitt lärande 
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5. Diskussion  

I diskussionskapitlet diskuteras den använda metoden och studiens resultat. Syftet med studien var att 

studera vad ett urval lärare på Nya Zeeland upplever är centralt i arbetet med elevers tidiga läs- och 

skrivutveckling. Fokus har varit mot skolans literacyundervisning och Reading Recovery som 

didaktiskt redskap.   

5.1. Metoddiskussion 
Jag har i min studie valt att använda fallstudien som metod för att samla in datamaterialet. 

Anledningen till det har framför allt varit att en fallstudie ofta redovisas deskriptivt och har som syfte 

att studera vad som händer och praktiseras i ett visst sammanhang (Merriam, 2006). I och med valet 

att genomföra en fallstudie föreföll det mest lämpligt att välja observationer och intervjuer som metod 

att samla in data framför metoden att göra en enkätundersökning. Genom observationerna och 

intervjuerna kunde jag ställa utvecklade följdfrågor som jag anser har fördjupat resultatet i min studie. 

Hade jag valt att göra en enkätundersökning hade inte möjligheten att ställa följdfrågor till svaren 

kunnat göras utan då hade fokus i studien med all sannolikhet blivit något annat. Dessutom hade 

många fler lärare varit tvungna att involveras och risk för bortfall hade kunna påverka reliabiliteten.  

I och med att insamlandet av datamaterial har genomförts på engelska kan en begränsning av 

förståelse för alla detaljer spelat in i analysarbetet då engelska inte är mitt första språk. Men i och med 

att alla intervjuer och flera samtal spelats in på ljudfil och i efterhand transkriberats har i stort sätt all 

engelska som inte varit lätt att förstå kunnat översättas inför analysarbetet. Ibland har dock vissa 

ordformuleringar varit svåra att tolka vilket kan ha påverkat förståelsen. Reliabiliteten i studien kan 

därför ha påverkats av att studien genomförts på engelska. Att jag till viss del är ovan att genomföra 

intervjuer och inte i förväg genomfört en pilotintervju kan också ha påverkat reliabiliteten. Kvale och 

Brinkman (2009) belyser att det kan vara en fördel inför en intervjustudie att genomföra en 

pilotintervju för att träna sig i att intervjua och för att se om frågeställningarna fungerar. Det jag 

upplevde i min studie var dock att jag lärde känna lärarna lite mer, i och med att jag tillbringade hela 

veckan på skolan, vilket underlättade möjligheten till flera samtal.  Fem intervjuade lärare kan ses som 

få, men då möjligheten fanns under studiens gång att återkomma till lärarna för att få utvecklade svar 

på nya frågeställningar som kommit upp anser jag att en fördjupad information ändå kunnat inhämtas.  

Tillförlitligheten kan också påverkas av att människors sätt att uppfatta omgivningen kan förändras 

vilket gör att det kan vara svårt att få samma resultat om studien skulle göras om. Men utifrån studiens 

mål att få förståelse för hur ett urval av lärare arbetar anser jag inte att det inverkar på studiens värde. 

Om validitetsfrågan i studien har tolkats på rätt sätt och stämmer med verkligheten får mätas mot att 

informationen insamlats in från flera källor.  

Analysarbetet har tagit en hel del tid då det empiriska materialet varit relativt omfattande. Hade inte 

arbetet med analysen fått ta den tid som det tagit hade förmodligen resultatet inte gett det djup som det 

till slut gett.  

5.2.  Resultatdiskussion 

Undervisningens roll för lågpresterande elever och elever med läs- och skrivsvårigheter har under flera 

decennier belysts av forskare (Clay, 1991a; Hattie, 2012; Holdaway, 1979). Det är tydligt att det är 



45 

 

viktigt hur undervisningen läggs upp för att nå dessa elever, att det behövs undervisningsprogram som 

lägger grunden för att eleven så tidigt som möjligt utvecklas i sitt läsande och skrivande och kan hänga 

med i klassens undervisning och nå kunskapskraven. Med den nya läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 

2011) upplevde många lärare i Sverige att kunskapskraven ökade och att de tidiga årskurserna fick 

högre kunskapskrav att jobba mot än tidigare. Med tanke på de dalande PISA-resultaten för Sveriges 

skolelever var förmodligen kunskapskraven i Lgr 11 ett sätt för politiker att skärpa till både skolans 

undervisning och elevernas eget ansvarstagande för att nå målen. PISA – resultaten kan nog också ha 

utgjort en grund för de Lärarlyft, Läslyftet och Mattelyftet, som Skolverket utarbetat och gett som 

fortbildningsverktyg till lärarna (Skolverket, 2016b). Det ska bli intressant att se vad dessa 

pedagogiska åtgärder kommer att göra för undervisningens roll i förlängningen, hur elevernas 

kunskaper kommer att utvecklas och hur PISA – resultaten kommer att bli vid kommande mätningar. 

Men om det framför allt är de lågpresterande eleverna och de elever som har läs- och skrivsvårigheter 

som backat mest i PISA – undersökningen är det relevant att se över vilket stöd de behöver för att nå 

upp till kunskapskraven. Vad är det som lärare i sitt arbete behöver kunna för att arbeta med elevers 

tidiga läs- och skrivutveckling och vad är det som lärare behöver ha kunskap om för att kunna ge stöd 

till de elever som uppvisar läs- och skrivsvårigheter? Resultatet i föreliggande studie anser jag är av 

intresse i denna fråga. 

5.2.1. Vad befrämjar elevers läs- och skrivutveckling? 

Här diskuteras frågeställningen om vad lärarna upplever har betydelse för sin undervisning med att 

befrämja elevernas läs- och skrivutveckling.  

Literacyundervisning 

Resultatet i studien visar att lärarna lägger stor vikt vid undervisning i literacy. Det märks både genom 

att skoldagens förmiddag för år 1 – 4 är schemalagd för literacyundervisning i läsande- och 

skrivandeaktiviteter och genom att lärarna förmedlar att literacy är ett fundament i undervisningen. I 

organisationen på skolan finns dessutom ett literacyteam som har ansvar för literacyundervisningen 

över årskurserna. När undervisning i literacy får ta så stor plats av en elevs skoldag tyder det på att den 

nyazeeländska skolan anser att elevernas kunskapsutveckling bygger på att eleven väl tränas i de olika 

förmågor som behövs inom literacy. Resultatet visar också att det inte bara är tillräckligt mycket tid 

för literacyundervisning som gynnar elevens utveckling i literacy. Det är innehållet i undervisningen 

som är det intressanta här. Clay (1991a) betonade att klassrumsundervisningen är viktig för att eleven 

ska lyckas i sin läs- och skrivutveckling. Läraren behöver hela tiden ställa sig frågan hur den 

vägledning som ges eleverna ska bli på bästa sätt (Clay, 2004). Jämfört med vad styrdokumentet 

(Ministry of Education, 2007) lyfter fram att ett undersökande, utredande och frågande 

tillvägagångssätt, inquiry, ska genomsyra både undervisningen och utvärderingen kan styrdokumentets 

riktlinje upplevas som en förlängning av Clays tankar. 

I resultat framgår det att undervisningsmetoderna delad läsning och delat skrivande, vägledd läsning 

och väglett skrivande och självständigt läsande och självständigt skrivande utgör ett ramverk för att 

undervisningens innehåll kan nå fram till alla elevers individuella förutsättningar och utvecklingsnivå. 

Som utgångspunkt för delad läsning används Storboken. Enligt Holdaway (1979) skapades bättre 

förutsättningar för ett gemensamt samtal om berättelsens innehåll mellan lärare och elever om alla 

kunde se samma text och bild. Strickland (1990) å sin sida lyfter fram att Storboken är en återspegling 

av den lässtund, delade bokerfarenhet, som föräldrar gör tillsammans med barnet i hemmet. Likaså på 

det sätt som det nyazeeländska Utbildningsdepartementet uppmanar hemmen att lägga tid och fokus 

på delad bokerfarenhet, shared book experience, med barnen i tidiga år (Ministry of Education, 2016c) 
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kan en tolkning göras att den läsförståelse barn utvecklar i skolan har sina rötter i de strategier barnen 

får tillgång till genom boksamtalen hemma med familjen (Barton, 2007). Ser vi vidare på den mängd 

tid som skolan i NZ lägger på literacyundervisning och de förmågor som innehållet i undervisningen 

ska befrämja hos eleverna för att de ska klara skolans kunskapskrav, kan vi anta att en liknande 

prioritering av tid för literacyförmågor skulle främja även den svenska skolans måluppfyllelse. En 

förutsättning för att eleverna ska kunna klara av skolans kunskapskrav är att eleverna har tränat sina 

förmågor inom literacy. Literacy är inte bara att kunna läsa och skriva. Barton (2007) beskriver hur 

literacy påverkar en människas kognitiva processer som empati, abstrakt tänkande, rationalitet och 

förmåga till kritiskt tänkande. En kulturs gemensamma texter kan på så vis påverka människors 

ideologi (Schmidt, 2013). En tolkning av detta kan vara att kunskapsinhämtning och utveckling av 

olika förmågor i skolans alla ämnen underlättas av en god språk-, läs- och skrivförmåga. Ser vi på den 

svenska skolvärlden igen finns en modul inom Läslyftet (Skolverket, 2016b) som talar om vikten av 

att utveckla läs- och skrivförmågan i alla ämnen. Det kan ses som ett led i de svenska skolpolitikernas 

tankar om att skolan i alla ämnen behöver träna literacyförmågor för att kunna klara av ämnenas 

kunskapskrav.  

Instructional teaching 

Undervisningsmetoderna framträder i resultatet som centrala för att befrämja elevernas läs- och 

skrivutveckling. Redan i min mailkontakt i förväg med RR–läraren, då planerna inför studiebesöket 

lades upp, la jag märke till att RR–läraren benämnde undervisningen med begreppet instructional 

teaching. Begreppet användes sedan av både rektor och lärare som en självklar benämning av skolans 

undervisning. Under studiens gång har begreppet instructional teaching växt fram som ett begrepp 

med betydelse för literacyundervisningen på NZ. Jag har upplevt ett behov av att göra en djupare 

analys av begreppet för att förstå dess innebörd närmare och för att se vad instructional teaching har att 

lära oss i den svenska skolan.  

Clay (1991a) berör vid många tillfällen betydelsen av instruction7 för undervisningen. Hon talar om att 

hon i sin forskning särskilt studerade hur instructions påverkade barns lärande. Beroende på vilken typ 

av instruction som gavs tycktes barnets progression påverkas. Avgörande för progression var bland 

annat barnets beteende. Clay betonade att läraren behövde uppmärksamma vad de goda läsarna hade 

för beteende i läsningen för att veta vilka beteenden en kämpande läsare behövde tillägna sig för att 

utvecklas. Genom erfarenheten av att ha arbetat med undervisning i olika länder menade Clay att hon 

kunde se att de goda läsarna använde samma typer av beteenden och strategier oavsett vilken 

instruction undervisningen utgått ifrån. Däremot blev det tydligt att de kämpande läsarna visade olika 

typer av beteenden och strategier beroende på vilken instruction de fått i undervisningen (a.a.). Det 

framstår alltså som avgörande för en kämpande läsare att få instructions som hjälper att utvecklas 

framgångsrikt. Detta poängterar vikten av att undervisningen för de elever som kämpar och som inte 

hänger med behöver vara konkret, tydlig och anpassad till elevens behov. Både Alatalo (2011) och 

Parmenius Swärd (2008) belyser även i sin forskning denna aspekt. Det skulle kunna gå att överföra 

begreppet instruction till deras forskning. Med en explicit instruction i undervisningen kommer 

elevernas resultat att påverkas. 

Clay (1991b) menar att en elev efter att ha tagit del av instructional teaching kring en text skulle kunna 

läsa texten i stort sätt flytande redan vid det första lästillfället. För att lyckas med det behöver 

undervisningen ge eleven förförståelse av texten och vägledning i strategier. I resultatet framträder 

                                                      
7 Det engelska ordet ”instruction” används här då jag inte upplever att det svenska ordet ”instruktion” gör 

rättvisa till begreppets betydelse i sammanhanget. 
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instructional teaching vara en undervisning där läraren modellerar för eleverna tillvägagångssätt och 

vad som är viktigt för att eleverna ska veta hur de ska gå till väga i sitt eget arbete. Undervisningen 

utgår ifrån det gemensamma samtalet mellan lärare och elever kring böcker, berättelser och texter. 

Samtalet handlar om berättelsens mening och innehåll och lärare och kamrater delger varandra sina 

tankar kring berättelsens mening och innehåll. Vidare handlar samtalet om textens språkliga struktur. 

För lågpresterande elever och elever med läs- och skrivsvårigheter upplevs detta sannolikt vara av 

ovärderlig vikt för att eleven ska få stöd i sitt eget tänkande och i sin egen utveckling. Sett utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv där lärandet sker i gemenskap med andra och där elevernas förmågor och 

tänkande utvecklas i interaktionen med varandra (Kozulin, 2004) framstår instructional teaching vara 

en undervisningsmodell som används på det sättet.  

Instructional teaching tycks rymma en möjlighet att se alla barn på varje barns individuella nivå. När 

den här typen av undervisning sker dagligen i både läsande- och skrivandeaktiviteter lämnas inget 

utrymme till att barn kan gömma sig undan från att bli sedda. Här har läraren möjlighet att varje dag 

observera var barnet befinner sig i sin läs- och skrivutveckling. Läraren får ett dagligt underlag för sina 

bedömningar och kan utifrån sin bedömning planera vad som ska undervisas vid nästa tillfälle. Jag 

antar att en sådan undervisningsmodell medför att fler elever som i tidiga år börjar visa läs- och 

skrivsvårigheter skulle uppmärksammas och inte kunna lämnas till att vänta och se vad som händer, 

vilket Alatalo (2011) menar förekommit inom den svenska skolan. Instructional teaching schemalagt 

varje dag ger läraren ett nytt tillfälle att möta varje elev redan nästa dag. Undervisningsmodellen i sig 

tycks skapa en möjlighet att möta barnets behov tidigt. Likaså tycks undervisningsmodellen vara av en 

form där läraren kan undervisa på ett sådant sätt att barnet får hjälp att förstå hur barnet kan tänka, vad 

som är av betydelse, vilka strategier som kan användas och vilket resultat som förväntas. Med tanke på 

vad det i Lgr 11 (Skolverket, 2011, s. 14) står, att läraren ska ”stimulera, handleda och ge särskilt stöd 

till elever som har svårigheter” skulle instructional teaching med dess undervisningsmetoder kunna 

utgöra en framgångsrik väg att i klassrumsundervisningen möta varje barn utifrån dess behov. 

Vikten av strategier  

Resultatet visar att lärarnas arbete med att träna eleverna i strategier bygger på grundtanken att den 

kognitiva process som blir när hjärnan tränas i strategier får hjärnan att fungera på ett strategiskt sätt. 

Alltså ju mer hjärnan tränas i strategitänkande ju mer fungerar hjärnan på ett sådant vis. Den 

nyazeeländska läroplanen har tänkandet som en nyckelkompetens (Ministry of Education, 2007). 

Läroplanen lyfter fram att en elev som har ett kompetent tänkande har en större förmåga att lösa 

problem. Med ett fokus på att utveckla elevernas tänkande i undervisningen verkar det som att det 

finns ett förlängt mål av att just det kommer gynna elevens förmåga till problemlösning (a.a.). I en 

fortsatt reflektion kring min undervisning efter mitt besök på NZ år 2004 kan jag se att en 

undervisning som bygger på att utveckla elevens tänkande som en konkret nyckelkompetens 

förmodligen hade bidragit till större framsteg hos de elever som inte hängde med i undervisningen. I 

sina argument för insatser för barn i åldrarna mellan 5 och 7 år hänvisade Clay (1991a) till Vygotsky 

och hans teori att ett barns kognitiva utveckling är stark mellan 5 och 7 års ålder. Det framstår alltså 

vara en väl passande ålder för barn att träna sitt tänkande och tränas i att tänka i strategier. Resultatet 

visar att lärarna på Nya Zeeland arbetar för att eleverna ska tillägna sig strategier i sin tidiga läs- och 

skrivutveckling. Det tyder på att strategier som metod att ta sig an läs- och skrivuppgifter är något 

lärarna vet hjälper eleverna att lära sig läsa och skriva just i åldrarna 5 – 7 år. Strategier blir i resultatet 

ett tydligt medel i utveckling till att bli självständiga läsare och skrivare. Eleverna ska veta vad de ska 

göra när de har en text framför sig eller när de förväntas skriva en text. På väggarna i NZ finns många 

skyltar med uppmaningar till eleverna hur de kan tänka. Kommer man in i ett klassrum med alla dessa 
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uppmaningar är min upplevelse att det är lätt att ta dem till sig. De elever som utvecklas 

oproblematiskt i sitt läsande och skrivande klarar ofta av strategier av sig självt (Clay, 1991a) men de 

elever som har en problematisk läs- och skrivutveckling behöver få lära sig dessa strategier. Där kan 

både skyltar i klassrummet och den individuella vägledningen från läraren göra sitt.  

Berättelsens mening 

Resultatet visar att berättelsens mening och innehåll är av betydelse för ett barns läs- och 

skrivutveckling. Holdaway (1979) upplevde just hur berättelsens innehåll fick de maoriska barnen 

inspirerade, engagerade och motiverade i läsande och skrivandeaktiviteter. Han menade att det inte var 

det traditionella sättet att träna bokstäver och ljud som skapade engagemanget att vilja lära sig läsa och 

skriva. Dessa traditionella undervisningsmetoder landar inom phonicstraditionen vilken även i Sverige 

utgjort den traditionella undervisningsmetoden i skolan (Kullberg, 2007). Phonics utgår ifrån att 

avkodningen behöver bli automatiserad för att läsaren ska uppnå läsförståelse. De olika stadier som 

läsningen går igenom tränas genom lästekniker för att nå fram till läsförståelsen (Lundberg, 2007). 

Jämför vi tänkandet inom phonics med studiens resultat kan en viss tolkning göras att det motsatta 

sättet att närma sig läsning, utifrån textens helhet, förmodligen skapar en större motivation och ett 

större engagemang hos läsaren att få tag i textens innehåll redan i läsutvecklings början. Detta 

tillvägagångssätt, whole language, med berättelsens mening som det centrala har ett syfte att skapa 

vilja hos läsaren att förstå texten. Clay (1991a; 2004) ansåg att om läsandet utgår från textens 

sammanhang, skapar förförståelse och plockar in läsarens egna erfarenheter i läsupplevelsen, blir 

berättelsens mening drivkraften att vilja läsa och förstå texten. Att berättelsen i sin tur har en 

kommunikativ sida då meningen i berättelsen kan förmedlas genom olika uttryck och former och inte 

bara genom tecknen i sig (Schmidt, 2013) gör att literacy inte bara framstår som en psykologisk och 

individuell förmåga, det är en kommunikativ förmåga som inbegriper språkligt utbyte i gemenskap 

med andra (a.a.). 

Literacy event i det mångkulturella klassrummet 

Idag skulle vi kunna säga att svensk skolan har en liknande utmaning som NZ hade på 1960 av att 

skolan blir mer och mer mångkulturell. Under det senaste året har den stora flyktingströmmen medfört 

att skolorna tagit emot många nyanlända barn med annat modersmål. I mina studier kring NZs historia 

framkommer att NZ tog sig an utmaningen genom att omarbeta undervisningsprogrammen så att 

literacy blev en större del av skolans undervisning (Holdaway, 1979). Lärarna fick i uppdrag att 

undervisningen skulle utgå ifrån en bred och grundläggande språklig medvetenhet som skulle bygga 

på litteratur med berättelser. Resultatet i studien visar att lärarna ser literacy som en hörnsten i skolans 

undervisning. Likaså att berättelsen är det centrala. Det tyder på att betoningen på literacyundervisning 

hållit i sig under de 50 år som gått sen läs- och skrivreformen förändrade skolans undervisning på 

1960-talet (Holdaway, 1979). Med tanke på alla kulturer som möts i de svenska klassrummen idag kan 

jag tänka mig att berättelser som utgångspunkt för undervisning i språket är en god utgångspunkt. Gee 

(2008) menar att språk är meningsskapande men kan ha olika mening beroende på vem som deltar i 

den språkliga aktiviteten. Är syftet att samla eleverna kring en gemensam mening genom att utgå från 

en berättelse och sedan genom berättelsen studera den språkliga strukturen och vokabulären för att 

utveckla språket (Nauclér, 2000) anser jag att det är ett framgångsrikt sätt att ta sig an det 

mångkulturella klassrummet. Det blir liknande det Heath (1983) benämner som Literacy event, en 

händelse där en skriven text är i fokus för en interaktion mellan människor. Barton (2007) utvecklar 

det vidare genom att säga att i en literacy event grundläggs barnets literacyutveckling. Språket, 

dialogen och tänkandet formas och utvecklas i en sådan händelse. Jag skulle vilja påstå att literacy 

event ofta händer inom klassrummens ram. Men på det sätt det ses kunna gynna den språkliga 
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medvetenheten för de nyanlända blir det något som skulle kunna utvecklas vidare inom 

klassrumsundervisningen. Barton (2007) säger vidare att berättelserna kan ge barnet en uppfattning 

om sitt eget liv. När barnet använder berättelsens mening till att testa verkligheten i sitt eget liv tränas 

förmågan att gå bortom tid och rum i barnets tankar. Med tanke på den bakgrund många nyanlända har 

kan berättelser vara en väg för skolan att både stödja barnens bearbetning av det som hänt och utveckla 

barnets tänkande att förstå det nya sammanhang barnet befinner sig i. 

5.2.2. Observationer i elevers läs- och 
skrivutveckling 

Här diskuteras frågeställningen om vad det är lärarna observerar i en elevs läs- och skrivutveckling. 

Upplevelser, förmågor, känslor och progression 

Utifrån studiens resultat framgår att i en läs- och skrivundervisning som utgår ifrån helheten av en text 

(whole languagetraditionen) uppmanas eleven att använda alla ledtrådar som finns kring texten för att 

kunna läsa och skriva (Clay, 1991a; Holdaway, 1979). I studien framkommer att i en sådan 

undervisning ser lärarna det centralt att förmågor som självständighet, problemlösning, risktagande 

och självövervakning internaliseras i eleven för att progression ska kunna ske. Att bli en självständig 

läsare och skribent är målet med undervisningen. För att bli självständig behöver barnet kunna lösa 

problemen med att få ihop texten så att barnet får tag i innehållet. Holdaway (1979) lyfter fram hur 

barnet behöver ta risker på så vis att det använder alla ledtrådar som ges för att finna meningen i 

berättelsen. I arbetet med texter behöver barnet noga kunna övervaka att den mening som framkommer 

i berättelsen är rimlig, övervaka vilka strategier som har använts och var i läs- och skrivutvecklingen 

barnet befinner sig. En tolkning av detta är att en undervisning som utgår ifrån helheten (whole 

language) förutsätter att eleven tränas i att använda dessa förmågor. Jämför vi med en läs- och 

skrivundervisning som utgår ifrån delarna (phonicstraditionen) där barnets lästeknik står i centrum för 

läsförståelseförmågan (Lundberg, 2007), framträder en viss skillnad i att barnet i ett tillvägagångssätt 

av phonics inte direkt ses behöva använda förmågor som risktagande och problemlösning. Barnet kan 

förlita sig på avkodningen, ljudet och bokstaven, för att få ihop läsningen. Detta tillvägagångssätt 

menar dock även Clay (2991a) kan behövas, men som en strategi av flera. Resultatet visar vidare att 

upplevelser såsom motivation och engagemang är viktigt för att barnet lättare ska ta sig an uppgifter 

och utvecklas. Motivation som påverkansfaktor får enligt Bates et al (2016) en avgörande effekt på 

barnets utveckling. Genom instructional teaching upplever jag att lärarna kan medvetandegöra 

eleverna om deras progression. I instructional teaching arbetar läraren för att eleverna genom det 

gemensamma samtalet ska utvidga sin språkerfarenhet och se modeller av strategier som eleven 

behöver ta till sig för att sedan själv kunna utföra arbetsuppgifterna på liknande sätt (se Clay, 1991a; 

Clay, 2004; Holdaway, 1979).  

I en undervisning utifrån instructional teaching visar resultatet att lärarna inte bara samtalar om 

berättelsens innehåll utan även om berättelsens språkliga struktur och vokabulär. Om ett barn får 

förståelse för textens sammanhang genom att få en ökad förståelse för textens språkliga struktur menar 

Snowling och Humle (2005) att barnets läsförståelse har större möjlighet att utvecklas. Detta kan 

jämföras med det Clay (1991b) menar att ett barn redan vid första läsförsöket ska kunna läsa en text 

flytande om lärarens instruction gett barnet de förkunskaper som behövts för uppgiften. Denna aspekt 

av att barnet får känna att det lyckas kan ses som en viktig aspekt för ökat självförtroende. Upplever 

det läsande barnet att det kan läsa kommer sen känslor av tillfredställelse som en belöning. Resultatet 

visar att självförtroende och tillfredställelse är känslor som barnet behöver i sin läs- och 
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skrivutveckling. Jag kan se stora fördelar med att barn får uppleva dessa känslor kring läsandet. Idag 

kämpar många familjer med att barnen inte läser hemma så mycket. Datorer, telefoner och ipads tar en 

stor del av många barns tid. Upplever ett barn inte självförtroende i sin läsning eller inte får uppleva 

tillfredsställelse av att komma åt textens mening uppstår inte heller någon njutning av att läsa. Läser 

inte barnen ser de inte heller den språkliga strukturen som finns i skriven text. Inte heller ökar barnets 

ordförråd på samma sätt som om barnet läser. Därför finns det en poäng i att barnet motiveras och 

engageras i berättelsernas innehåll för att skapa bättre förutsättningar för att barnet ska vilja läsa. Här 

har skolan idag en utmaning som skolan inte kommer ifrån, att få eleverna att bli läsande individer. En 

av klasslärarna i studien tar upp denna aspekt och uttrycker en oro över hur det ska gå för dagens barn 

när det gäller att bli läsande om inte hemmen visar en läsande kultur. Klassläraren menar att skolan i 

och med det får ett större ansvar. Dilemmat, om man kan kalla det så, finns både i NZ och i Sverige. 

Klassläraren poängterar att hon kan försöka få barnen att bli läsande i skolan genom att få dem att 

känna att de utvecklas, att de får uppleva nöje i läsningen och en tillfredställelse av att komma åt 

läsningens mening.  

5.2.3. Redskap för undervisning vid läs- och 
skrivsvårigheter 

Här diskuteras frågeställningen om vad det är som kännetecknar arbetet med läs- och skrivsvårigheter 

inom redskapet Reading Recovery – programmet. 

Strategier  

Av resultatet framgår att lärarna på NZ inte ser på eleven som bärare av problemet när eleven uppvisar 

läs- och skrivsvårigheter, vilket den traditionella läs- och skrivforskningen gör (Caravolas, 2005; 

Eriksson Gustavsson & Samuelsson, 2007; Lundberg, 2007; Snowling & Humle, 2005). Inom whole 

languagetraditionen behöver lärmiljön ses över för att stödja elevens utveckling (Clay, 1991a). 

Phonicstraditionens syn på läs- och skrivsvårigheter ser på elevens förmåga (Eriksson Gustavsson & 

Samuelsson, 2007; Lundberg, 2007). För barn med dyslexi menar förespråkare för phonics, är ljud och 

fonologi avgörande för att lyckas med läsningen (Tunmer et al., 2013). Reading Recoverys metoder 

kritiseras för att inte arbete tillräckligt görs med det fonologiska. I frågan om dyslexi synliggörs i 

resultatet en viss motsättning i synen på läs- och skrivsvårigheter. Å ena sidan bygger den 

nyazeeländska undervisningen på att elevers läs- och skrivsvårigheter inte beror på eleven utan på 

undervisningen (Clay, 1991a). Å andra sidan berör RR- läraren att det finns elever som har dyslexi. 

Dyslexi beskrivs bero på en begränsning i barnets fonologiska medvetenhet (Eriksson Gustavsson & 

Samuelsson, 2007; Lundberg, 2007). RR-läraren är tydlig med att phonics, läsning utifrån ljuden, är en 

av de strategier hon lär eleven. Medvetenheten om ljuden är en viktig kunskap att använda och att 

träna ljudkombinationer är något RR–läraren anser är en god strategi. Hon betonar dock att phonics är 

en av flera strategier (se även Clay, 1991a).  

Resultatet visar att RR- läraren använder scaffolding i sitt arbete med att träna eleven i strategier. 

Genom att ställa många frågor till texten tränas eleven i tillvägagångssätt och strategier. Sett ur ett 

sociokulturellt perspektiv arbetar RR-läraren och eleven i den närmaste utvecklingszonen. Knutagård 

(2003) beskriver den närmaste utvecklingszonen med avståndet mellan vad barnet kan på egen hand 

och vad barnet kan med hjälp av en vuxen eller kunnig kamrat. Resultatet visar att RR-läraren aktivt 

utmanar eleven att själv försöka lösa uppgiften efter att eleven fått vägledning i hur eleven ska gå 

tillväga. Detta kan ses utifrån det perspektiv som McDowell et al. (2005) lyfter fram att 
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arbetsmetoderna inom Reading Recovery arbetar för att eleven ska utveckla en metakognition kring 

sitt lärande vilket gynnar den kämpande läsaren. 

Resultatet visar att ett mål med Reading Recovery som didaktiskt redskap är att eleven ska bli 

självständig i sitt läsande och skrivande. Lärarens observationer av elevens utveckling pågår konstant 

under RR-programmets gång. Varje dag gör RR–läraren Running Records på elevens läsutveckling för 

att hitta elevens instructional level of reading. Läraren har genom metoden koll på vad eleven gör när 

eleven läser, vilka strategier eleven använder och hur många ord eleven upplever som svåra. Vad 

instructional betyder i sammanhanget tycks höra ihop med att eleven behöver möta en del svårigheter 

i läsningen för att träna på att använda strategier. De strategier eleven ska använda lär eleven sig 

genom den instruction läraren ger kring den läsnivå texten är på. Varje läsnivå menar lärarna har en 

viss språklig struktur. Kännedom om denna struktur hjälper barnet att läsa men det får inte vara för 

många svårigheter. Clay (1991a) menar att eleven inte ska nedslås utan känna att den löser problem. 

Därför behöver barn som kämpar i sin läs- och skrivutveckling flera olika strategier. Att få tag i 

berättelsens mening är dock drivkraften i alla strategier eleverna ska använda sig av. Running Records 

ger läraren insikt i vad eleven använder för strategier (Clay, 1992). Genom att göra Running Records 

på barnets läsning av en känd text menar lärarna att de får kontroll på barnets läsutveckling. Den bok 

eleven ska läsa ska vara på rätt instructional level of reading för att eleven ska uppnå nöjet med att 

läsa. Att kunna fastställa elevens utvecklingsnivå med sådan precision kan ses som avgörande för 

elevens utveckling. Alatalo (2011) betonar att lärarna med precision behöver identifiera elevens läs- 

och skrivutveckling för att kunna ge stöd på bästa sätt. Att kunna fastställa elevens instructional level 

of reading verkar därför vara en god väg för läraren att kunna vägleda eleven i elevens utveckling och 

veta vilka strategier eleven behöver träna för att bli självständig i sin läsutveckling. För att återigen gå 

tillbaka till mitt klassrum efter att jag besökt NZ 2004, kan jag se att ett redskap som Reading 

Recovery förmodligen hade gett de elever som halkade efter i sin läs- och skrivutveckling ett mer 

tydligt och konkret stöd i deras progression. En fördjupad kunskap i att fastställa elevens instructional 

level of reading hade förmodligen medfört en mer adekvat läsnivå med rätt språkstruktur för eleverna. 

De fokusområden som resultatet visar kännetecknar Reading Recovery upplever jag grundläggande för 

en positiv läs- och skrivutveckling hos elever som kämpar i sitt läsande och skrivande. 

Läsbeteenden  

RR–läraren beskriver vidare att hon studerar elevens läs- och skrivbeteenden och jobbar för att inte så 

framgångsrika läs- och skrivbeteenden ska förändras till att bli framgångsrika beteenden som gynnar 

läs- och skrivutvecklingen. Begreppet läsbeteende förklarade Clay (1991a) med att det var en 

nyckelfaktor för barnets utveckling i och med att barnets beteende påverkade barnets handlande. Detta 

kan tolkas som att barnets beteende är förändringsbart och en nyckel till en god läsutveckling. För att 

veta hur en lärare ska kunna hjälpa en kämpande läsare behövs kunskap om hur den goda läsaren beter 

sig för att läraren ska kunna lära den kämpande läsaren goda läsbeteenden (Clay, 1991a). Denna syn är 

väl förankrad hos lärarna på skolan.  

I resultatet finns några exempel på vad motsatsen till framgångsrika läsbeteenden kan vara. Ett 

undvikande beteende kan visa sig genom att eleven för att slippa ifrån blir okoncentrerad och hittar på 

andra saker eller inte gör någonting alls. Ett annat beteenden kan vara det känslomässiga beteendet. Ett 

känslomässigt beteende menar RR-läraren kan visa sig hos en elev som har dyslexi. Elevens 

självkänsla sänks av att eleven inte kan. Utfallet av lärarens noggranna observationer av elevens 

beteende tycks vara att läraren ser vad som behövs förändras för att gynna elevens utveckling 

Bates et al. (2016) belyser motivation som en framgångsfaktor inom Reading Recovery. De elever 

som genomgått Reading Recovery visade större motivation att vilja läsa. Framgångsfaktorn var att 
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genom att känna motivation läste eleverna mer och utvecklades bättre. I resultatet synliggörs att RR-

läraren utgår ifrån varje elevs styrka för att eleven ska känna att eleven är bra på något. Det kan tolkas 

som att RR-läraren arbetar för att eleven ska bli motiverad och på så vis få en större vilja till att utföra 

de uppgifter som är planerade för att skapa utveckling hos barnet. När eleven upplever att den lyckas 

med läsningen ökar också motivation att läsa mer vilket i sig kan påverka elevens beteende positivt. 

Tidiga insatser  

I styrdokumenten för skolans verksamheter på NZ och i Sverige står skrivet att barns olika behov ska 

uppmärksammas och bemötas i undervisningen. Det nyazeeländska styrdokumentet lyfter fram att 

undervisningen ska säkerställa att elevers identitet, språk, möjligheter och förmågor ska erkännas och 

bekräftas och att elevernas olika inlärningsbehov ska bli bemötta (Ministry of Education, 2007). Lgr 

11 lyfter fram att ”undervisningen ska anpassas till varje barns förutsättningar och behov” (Skolverket, 

2011, s.8). Arbetet med eleven ska organiseras ”så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och 

samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga” (s. 14). I Salamancadeklarationen 

(Svenska Unescorådet, 2006) står det skrivet att elever i så stor utsträckning som möjligt ska 

undervisas tillsammans vilket är grundtanken i uttrycket ”En skola för alla” (Skolverket, 2011). Men 

Salamancadeklarationen säger också att skolorna ska tillgodose varje elevs behov av undervisning 

utifrån den organisation som finns och de pedagogiska metoder som är lämpliga.  

Reading Recovery är uppbyggt i en till en undervisning. Det kan ses som motsatt till den 

inkluderingstanke som finns i Salamancadeklarationen att alla barn i så stor utsträckning som möjligt 

ska undervisas tillsammans. När Clay skapade Reading Recovery var det utifrån tanken att ta ansvar 

för de elever som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter inom det undervisningsprogram som 

utarbetades (Clay 1991a). RR–lärarens uttalande att hon arbetar för att göra eleverna redo för klassens 

undervisning är intressant att koppla till inkluderingsperspektivet inom Salamancadeklarationen. I 

Reading Recovery arbetar en väl utbildad lärare för att eleverna ska nå den måluppfyllelse som finns 

för Reading Recovery som didaktiskt verktyg. RR – läraren menar att genom att inte lämnar eleven 

ifred, utan hela tiden utmana eleven att utvecklas når eleven en högre måluppfyllelse. Arbete pågår 

ständigt med att göra eleven medveten, både språkmedveten, strategimedveten men också medveten 

om sin egen progression. Resultatet för majoriteten av elever som gått programmet blir att de kan följa 

klassens undervisning (Reading Recovery New Zeeland, 2016) vilket skapar förutsättning för att 

eleven ska kunna bli en fortsatt del av klassens undervisning och gemenskap. Jämfört med om eleven 

skulle ha lämnats för att se om ålder och mognad medför utveckling och måluppfyllelse (Alatalo, 

2011) kan Reading Recovery utifrån resultatet beskrivas som en förutsättning för att en del elever ska 

nå måluppfyllelse. Reading Recovery är ett verktyg som används under en intensivperiod och ska vara 

ett komplement till klassrummets undervisning (Clay, 1991a).  

Det kan uppfattas kostandskrävande att ha en lärare som arbetar en till en och inte med grupper av 

barn som behöver stöd. McDowell et al. (2005) belyser frågan utifrån att skolor inte upplever att de 

har råd. De menar dock att om skolorna skulle ta den kostnaden blir istället insatsen av att ha Reading 

Recovery kostnadseffektivt. Får elever stöd i tidiga årskurser visar forskningen att majoriteten av 

eleverna inte behöver mer stöd i de högre årskurserna (a.a.). Detta kan tolkas som att om elever får 

stöd tidigt minskar risken att de halkar efter och på grund av det behöver få stöd under större delen av 

skoltiden. Den svenska läroplanens grundtanke att varje barn har rätt till att få en undervisning som är 

anpassad efter barnets förutsättningar och behov för att gynna barnets utveckling (Skolverket, 2011), 

skulle kunna hänvisas till det som framkommit i studiens resultat att tidiga insatser behövs när ett barn 

börjar visa läs- och skrivsvårigheter. Kan speciallärararen arbeta med intensivsatsningar som fungerar 

som komplement till klassrumsundervisningen verkar det som att mycket är vunnet av att barnet ökar 
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sina möjligheter att i högre klasser kunna tillgodogöra sig klassrummets undervisning. Likaså om 

specialläraren kan arbeta för att öka elevens medvetenhet kring sin egen utveckling, träna in strategier 

så elevens möjlighet att klara sitt eget arbete ökar, finns det vinster av de tidiga insatserna. 

Elevens självkänsla  

Jag tänker också på vad det kan göra för elevens självkänsla om barnet får stöd tidigt. Lärarna i studien 

poängterar att barnets självförtroende är viktig för läs- och skrivutvecklingen. Gerrbo (2012) säger att  

”Genom att någon (om så bara en enda lärare) visar närhet, engagemang                    

och direkt delaktighet i den specifika elevens skolsituation och på så sätt                      

når fram till något av en ömsesidig och genuin relation, verkar mycket                 

åstadkommit” (s. 253) 

Gerrbo talar om att rikta uppmärksamheten mot riskmomenten i ett barns utveckling. Det kan rikta 

blicken mot att det är av stor vikt att specialläraren bygger på relationen med eleven som är i behov av 

stöd för att eleven ska känna sig sedd, uppmärksammad och kunna ta emot det stöd barnet behöver. 

Det finns således också ett omsorgsuppdrag inom det specialpedagogiska området. En förtroendefull 

relation ökar möjligheten för att barnets självkänsla och självförtroende ska växa.  

5.2.4. Avslutande reflektion 

En inställning av att vänta och se om eleven mognar och utvecklas menar Alatalo (2011) har funnits i 

den svenska skolan. Alatalo hänvisar dock denna inställning till bristande kunskap om hur 

identifiering av elevens utvecklingsnivå kan göras och menar att en sådan inställning är förödande för 

den elev som börjar visa läs- och skrivsvårigheter. Elever som behöver stöd, behöver tidigt bli 

identifierade och få ett undervisningsprogram som utgår ifrån elevens behov. Min fundering går 

återigen till de dalande PISA – resultaten. Har den svenska skolan för länge präglats av inställningar 

av att vänta och se innan konkret stöd ges till den elev som är i behov av stöd. Tidiga insatser för 

elever som upplever läs- och skrivsvårigheter förespråkar olika undervisningsprogram, både whole 

languagetraditionen och phonicstraditionen (Clay, 1991a; O´Connor, White & Swanson, 2007). Om 

inte tidiga insatser görs riskerar elever att inte lyckas i skolan (Alatalo, 2011). Då är frågan vad 

undervisningsprogrammen gör för att hjälpa eleven. Att lämna elever till att mogna eller till att bara 

skriva och läsa tillräckligt mycket (Alatalo, 2011; Parmenius Swärd, 2008) är inget som det 

nyazeeländska pedagogiska tänkandet gör. 

5.2.4.1. Vidare forskning 

I denna studie har begreppet beteende lyfts fram både av lärarna på skolan i NZ och genom 

litteraturstudierna av Clays forskning (Clay, 1991a). Hur lärarna pratade om att en elevs beteende 

påverkar elevens läsning och skrivande var något som fångade mitt intresse redan under veckan då 

insamlandet av empirin gjordes. I resultatet lyfts beteendet fram som en påverkansfaktor för elevens 

läs- och skrivutveckling. En djupare studie kring vilka beteenden som gynnar eller hämmar en elevs 

utveckling hade varit önskvärd. Lågpresterande eleverna och elever med läs- och skrivsvårigheter är 

de som backat mest i PISA – mätningarna. En intressant fråga skulle vara om och på vilket sätt de har 

visat andra läs- och skrivbeteenden än de elever som haft en normal läs- och skrivutveckling. En 

vidare forskning kring läs- och skrivbeteende kopplat till PISA – resultaten skulle därför vara 

intressant att ta del av.  
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Bilaga 1 

Översikt över empiriskt material 

 

7 – 11 december 2015 Antal 

tillfällen 

  

Lektionsobservation i klass 5   

Intervju/ Samtal med 

klasslärare 

10   

Reading Recovery – 

lektionsobservation, 

elev i pågående program 

5   

Reading Recovery – 

lektionsobservation, 

elev i uppföljningslektion efter 

avslutat program 

2   

Samtal med Reading Recovery 

– lärare, uppföljning av 

lektionsobservation 

7   

Intervju/ Samtal med Reading 

Recovery – läraren 

6   

6 Years Observation Test 1   
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Detaljerad förteckning över empiriskt material  

Intervjuer/samtal  

Bandinspelade och ordagrant utskrivet 

 

Antal tillfällen med 

Klasslärare (KL) 

Datum Ca tid Deltagare Kommentar 

1 7 december – 15 25 min KL 1 Intervju del 1 

2 8 december – 15 40 min KL 2 Intervju  

3 8 december - 15  14 min KL 3 Samtal  

4 8 december – 15 60 min KL 3 Intervju  

5 8 december – 15  20 min KL 1 Intervju del 2 

6 10 december - 15 10 min KL 4 Samtal  

7 10 december – 15  15 min KL 4 Intervju  

8 11 december – 15  25 min KL 2 Samtal  

Sammanlagd tid:  209 min 

= 3 tim 

+ 29 min 

  

 

 

Antal tillfällen med 

Reading Recovery 

– lärare (RRL) 

Datum Ca tid Deltagare Kommentar 

1 7 december – 15 10 min RRL  Samtal  

2 7 december – 15 10 min RRL Samtal  

3 7 december – 15  5 min RRL Samtal  

4 8 december – 15 10 min RRL Samtal  

5 8 december – 15  15 min RRL Samtal  

6 8 december – 15  5 min  RRL Samtal  

7 9 december – 15 10 min RRL Samtal  

8 9 december – 15  125 min RRL Intervju 

9 10 december – 15  10 min RRL Samtal  

10 10 december – 15 5 min RRL Samtal  

11 10 december – 15  15 min RRL  Samtal  

12 10 december – 15 15 min RRL Samtal  

13 11 december – 15 15 min RRL Samtal  

Sammanlagd tid:  250 min 

= 4 tim 

+ 10 

min 
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  Fältanteckningar 

 

Antal tillfällen 

Klassobservation 

(KO) 

Datum Tid Deltagare Kommentar 

KO:1 7 december - 15 90 min Klass 1 & 

KL 1 

1 sida 

KO:2 8 december - 15 90 min Klass 2 & 

KL 2 

3 sidor 

KO:3 8 december - 15   90 min Klass 3 & 

KL 3 

2 sidor 

KO:4 10 december - 15 90 min Klass 4 & 

KL 4 

4 sidor  

KO:5 11 december - 15 60 min Klass 2 & 

KL 2 

1 sida 

Sammanlagt  360 min 

= 6 tim 

 11 sidor 

 

 

Antal tillfällen 

Samtal med 

klasslärare (KL) 

    

1 8 december – 15 30 min KL 2 3 sidor 

2 11 december – 15 10 min KL 2 2 sidor 

Sammanlagt  40 min  5 sidor 

 

 

Antal tillfällen 

Reading Recovery – 

lektionsobservation, 

elev i pågående 

program (RRO) 

Datum  Tid  Deltagare  Kommentar 

RRO:1 7 december – 15 50 min RRL& E1 5 sidor 

RRO:2 7 december – 15 40 min RRL & E2 4 sidor 

RRO:3 7 december – 15 40 min RRL & E3 3 sidor 

RRO:4 8 december – 15  30 min RRL & E4 2 sidor 

RRO:5 8 december – 15  25 min RRL & E5 3 sidor 

Sammanlagt  185 min 

= 3 tim+ 

5 min 

 17 sidor 
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Antal tillfällen 

Reading Recovery – 

lektionsobservation, 

elev efter avslutat 

program (RRO) 

Datum Tid Deltagare Kommentar 

RRO:6 10 december – 15  35 min RRL & E6 2 sidor 

RRO:7 10 december – 15 15 min  RRL & E7 1 sida 

Sammanlagt  50 min  3 sidor 

 

 

 

 

Videoinspelning 

   

Antal 

Videoinspelade 

observationer 

Datum  Tid Deltagare Kommentar 

6YOT:1 8 december - 15 18 min KL 3 & E 8 6 Years Observation 

Test med Elev 8 

KO:2 8 december - 15 10 min Klass 2 & 

KL2 

Lektionsgenomgång 

KO:5 11 december - 15 10 min Klass 2 & 

KL2 

Lektionsgenomgång  

Sammanlagd tid för 

observation:  

 58 min   
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Bilaga 2 

Questions to class teachers in New Zeeland  

1. Literacy is like a thread through all the teaching - what is the goal?  

a. How would you describe literacy education in NZ? 

b. What is the most important mission for you as a teacher? 

c. b. What are you trying to strive to achieve in the literacy field with your teaching? 

d. How do you cooperate with the other grade teachers in the schools in literacy track? 

2. I know after reading the literature on literacy work that you are a teacher focuses closely 

on education planning and continuous checks of students' literacy skills.  

a. What does the monitoring and planning out a typical week for you - as       this week, 

for example - what do you focus on?  

b. How you can complete observations in everyday teaching?  

c. What tools do you use to observe? 

d. What will you do with the data / information you receive from the observations? 

e. . What significance does the observations in your teaching? 

 

3. As to the individual child's literacy development: 

a. How do you see that a child may know what you are teaching and what indicates that 

the child can not yet? 

b. What are the critical transitions in a child's reading and writing skills that you as a 

teacher is watching? That is what is it can be difficult for some students to learn to 

master? 

c. How is the focus on these "transitions" in teaching? 

d. Which miss conceptions of literacy on reading and writing in the child can lead it into 

a problematic development? 

 

4. Children at risk for problematic literacy development need Reading Recovery. 

a. What is in your observations for students that shows that this particular student needs 

Reading Recovery? What is there to help you decide on a student to do Reading 

Recovery? 

b. What do you do in teaching before making the decition of Reading Recovery for a 

student? 

c. Clay says in Becoming Literate that ”sensitive and systematic observation of 

behaviour is really the only way to monitor changes into the ”imperfect responding” 

How would you describe what is means? 

 

5. To the teaching in the classroom for the child who participate in Reading Recovery. 

a. Are there particular things that you as teachers strive to support students with in 

teaching while they do RR? 

b. Is there something that you as a teacher might think is a critical aspect of teaching for 

those children who cannot keep up? Is there some special moments in teaching that is 

more difficult to understand and assimilate? 

c. How to prevent reading failures? 
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6. What skills and strategies, is it that you as a teacher can observe has changed after the 

child finished RR? 

7. What do you think are the benefit that a program like Reading Recovery exists for these 

children? 

 

8. You have deep knowledge on children’s literacy development and how you can teach so 

that students become competent: 

 

a. What do you feel that you, the teacher needs to know about literacy teaching? 

b. What is difficult? How so you work with that? 

9. Is there something else you think I need to know? 
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Bilaga 3 

Questions to the Reading Recovery teacher in New Zeeland 

This interview is a help for me to gain insight into how you teachers in New Zealand are working with 

students who fall behind in their literacy development. I want to receive knowledge about the 

observations you regularly make of the students and how you use observations in your decision to 

offer students Reading Recovery. The interview is voluntary and you have the right to cancel it if for 

some reason you wish it.  

 

1. As Reading Recovery seems to be an effective tool for students who needs to accelerate in 

literacy development, what do you think are the benefits that a program like Reading 

Recovery exists? 

 

2. How do you get trained to become a Reading Recovery teacher? Is there special requirements 

on eligibility? 

 

3. When it is decided that a student should take Reading Recovery, what happens then? 

 

4. Please, tell me about the Reading Recovery program! 

 

5. What tools do you use when you observe students literacy development? 

 

6. Marie Clay writes in Becoming Literate and Reading Recovery about Reading Recovery, that 

the program is based on a child's strengths and will work out from these strengths on their 

work with more difficult challenges (Reading Recovery, p. 7). 

 

- How would you describe a child´s strengths, in a child who starts Reading Recovery? 

- How can these strengths help a child to work on more difficult things? 

- What is especially difficult for a child who takes Reading Recovery? 

 

7. How do you assess the student's success in literacy – development? 

 

- What are the critical transitions in a child´s reading and writing skills that you as a 

teacher is watching? 

- What misleading conceptions in a child on reading and writing skills can lead them 

into a problematic development? 

- What is it a child knows when it knows and what indicates that this is not yet 

entranced? (Reading Recovery s. 3 – Observing Progress) 

 

8. Is there something that you as a teacher might think is a critical aspect of teaching for those 

children who cannot keep up? Is there some special moments in teaching that is more difficult 

to understand and assimilate? 

- How to prevent reading failures? 
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9. Clay says: ”Acceleration happens when the child takes over his learning process in one area 

after another and can work independently in that it begins to discover new things. The child 

moves its own borders.” Clay says this is not easy but important to constantly work towards.  

- How would you describe a child’s acceleration within the Reading Recovery – 

programme? 

 

10. Clay writes in Reading Recovery p. 8 ”Experience with the Reading Recovery programme 

shows that many of these children can respond to a supplementary programme in such a way 

that they can catch up to their average classmates.”  

- Is that your experience as well? 

 

- What skills and strategies is it you can observe has changed after the child completed 

Reading Recovery? 

 

11. Is there anything else you can tell me when it comes to your knowledge of how to observe 

and interpret your observations of students? 

 

12.  Can I take part of the documentation of the observations you make of the children? 
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