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Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur tre förskoleklasslärare och tre 
lärare i årskurs 1 kartlägger och dokumenterar den tidiga läsutvecklingen. Vi vill även 
undersöka och analysera lärarnas syn på de material som tillämpas för att kartlägga 
elevers läsutveckling. En utgångspunkt i undersökningen har varit Eskilstuna 
kommuns remissupplaga av den språkutvecklingsplan som träder i kraft hösten 2012. 
I studien har vi undersökt Språkutvecklingsplanens relevans för arbetet med 
kartläggning och dokumentation av den tidiga läsutvecklingen. Denna kvalitativa 
undersökning baseras på intervjuer med lärare, rektorer och den ansvariga utgivaren 
av kommunens Språkutvecklingsplan. Efter genomförd undersökning kan vi 
konstatera att kartläggning och dokumentation av den tidiga läsutvecklingen delvis 
genomförs på olika sätt. På de skolor vi undersökt är Bornholmsmodellen och God 
läsutveckling de mest förekommande kartläggningsmaterialen. Resultaten av 
kartläggningarna används till stor del för att finna de elever som är i behov av särskilt 
stöd vilket kan leda till att de elever som når kunskapsmålen med god marginal 
hamnar utanför lärarens fokus. Språkutvecklingsplanens riktlinjer kan bidra till ett 
vidgat synsätt hos läraren där samtliga elevers optimala språkutveckling är i fokus. 
___________________________________________________________________________ 
Nyckelord: Barn i behov av särskilt stöd, dokumentation, kartläggning, läsutveckling, 

överlämning 
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1 Inledning 

Att synliggöra elevers utvecklingsprocess är något vi upplevt som grundläggande i 

läraryrket. Vi har observerat att kartläggningsmaterial skiljer sig åt på olika skolor. Vårt 

mål med denna studie är att undersöka hur lärare i de tidigare åren arbetar med 

kartläggning och dokumentation av läsutvecklingen1. Idén har successivt vuxit fram under 

vår verksamhetsförlagda utbildning där vi tagit del av olika slags kartläggningsmaterial och 

sett olika sätt att dokumentera. I samtal med en rektor i kommunen diskuterade vi ämnet 

och fick därigenom ta del av ett utvecklingsarbete som ska gälla för alla skolor i kommunen 

med start hösten 2012. Materialet är ett hjälpmedel i undersökningen då vi använt det för 

att se dess relevans i skolornas kartläggnings- och dokumentationsarbete. Vi vill granska 

kommunens idé med planen samt se hur verklighetsförankrad den är. Fokus kommer ligga 

på att ta del av valda skolors arbetssätt i förhållande till aktuellt kartläggningsmaterial.  

1.1 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka hur den tidiga läsutvecklingen kartläggs och dokumenteras av 

tre förskoleklasslärare och tre lärare i årskurs 1. Samtliga lärare har olika lång 

yrkeserfarenhet och arbetar på tre olika skolor. Vi vill ta reda på vad lärarna anser om de 

kartläggningsmaterial som används. Den information vi strävar efter att få ta del av kring 

ovanstående delar vill vi koppla samman med kommunens språkutvecklingsplan. Vi avser 

att undersöka språkutvecklingsplanens relevans gällande kartläggning och dokumentation 

av den tidiga läsutvecklingen.  

1.2 Forskningsfrågor 

 Hur kartlägger och dokumenterar de valda lärarna den tidiga läsutvecklingen? 

 Hur ställer sig våra informanter till utformningen av de mest förekommande 

kartläggningsmaterialen i vår valda kommun? 

 Hur relevant är kommunens språkutvecklingsplan gällande kartläggning och 

dokumentation av den tidiga läsutvecklingen? 

 

                                                 
1 Läsutveckling: Den process eleven genomgår för att komma underfund med hur läsning går till (att knäcka 
koden) samt den första tiden när läsförmågan utvecklas.  
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2 Bakgrund 

Nedan presenteras forskningslitteratur gällande barns tidiga möte med texten i olika 

sammanhang. Sedan berörs lärarens roll i elevens språkutveckling i förhållande till 

aktuella styrdokument. Därefter presenterar vi den Språkutvecklingsplan som Eskilstuna 

kommun framställt. Slutligen presenteras ett urval kartläggningsmaterial som används 

inom Eskilstuna kommun och som vi kommit i kontakt med under lärarutbildningens 

gång.  

2.1 Grunden till läsning 

”Barns första möten med läsandet och skrivandet kan variera mycket beroende på social 

och kulturell bakgrund. En del barn ingår i läsaktiviteter redan innan de fyllt ett år” 

(Myndigheten för skolutveckling 2007:27). 

Att grunderna för att kunna röra sig i texter läggs innan barn själva kan läsa och 

skriva har visats i forskning inom området ”early literacy” (Myndigheten för skolutveckling 

2007:28). Med textrörlighet menas att använda sina tidigare erfarenheter av en text för att 

förstå helheten och skapa en mening med texten. De flesta läsforskare är överens om att 

barns läs- och skrivutveckling startar långt före det att barnet deltar i formell undervisning 

(Fast 2011:10). Det är i det dagliga samspelet med omgivningen som barns vägar in i läs- 

och skriftspråket börjar. Påverkande faktorer för hur stor del barnen får ta del av olika 

slags texter är den sociala och kulturella miljö som barnen växer upp i. Redan under sina 

första år börjar barn lägga märke till olika detaljer i bilder. Det utvecklar deras visuella 

uppmärksamhet, vilket är ett första steg mot läsning. Genom att barnen får bekräftelse av 

vuxna då de gissar sig till meningen av olika symboler läggs grunden för fortsatta 

tolkningsförsök. Det bidrar i sin tur till att den fonologiska medvetenheten2 börjar 

utvecklas när barnen börjar jämföra olika bokstäver och ord med varandra. Barns 

nyfikenhet och lust är de faktorer som bidrar till att läs- och skrivutvecklingen påbörjas. 

Det har inte med någon speciell ålder eller plats att göra utan påbörjas där text 

förekommer. 

Antingen kan läsutveckling beskrivas ur ett individperspektiv eller ur ett 

omgivningsperspektiv (Sandström Kjellin 2004:24). Ser man läsutvecklingen med fokus 

på individen är läsning något individen antingen behärskar eller inte. Individperspektivet 

baseras på de biologiska och intellektuella förmågorna istället för på omgivningens 

                                                 
2 Fonologisk medvetenhet: Medvetenhet om språkljuden, att kunna koppla bokstävernas utseende till ett ljud 
(Svensson 2005:22). 
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påverkan. I detta synsätt går barnet igenom olika stadier i läsutvecklingen och kan ibland 

falla tillbaka till ett tidigare stadium för en kortare period. I de tidigaste stadierna handlar 

det mestadels om att barnen känner igen olika logotyper och därav kan läsa av dem. 

Successivt utvecklar barnen sin bokstavskännedom och börjar urskilja tecken ur 

logotyperna. Sett ur ett omgivningsperspektiv är det även den kulturella och familjära 

aspekten som lägger grunden till hur barns språk utvecklas. Den komplexa 

språksocialisationsprocessen grundas i vilka förutsättningar barnet föds in i. Med det 

menas att det är betydelsefullt att barnet får komma i kontakt med både tal- och 

skriftspråk från tidig ålder.  

I slutet av 1960 talet uppstod en ny gren inom barnspråksforskningen (Liberg 

2006:18). Grenen kom att kallas metalingvistik och studerade barnets förmåga att tala om 

språket, det vill säga barnets förmåga att använda sitt metaspråk. Resultatet av studierna 

visade att de barn som hade svårt för att använda sitt metaspråk i förskoleåldern löpte stor 

risk att få läs- och skrivsvårigheter i skolåldern. Liberg påpekar att barn som har svårt att 

tala om språket har problem att svara på frågor såsom: Hur många ljud finns det i ordet 

”sol”? Vad kommer efter ”o” i ”sol”? De barn som redan har dessa kunskaper i förskolan 

lyckas ofta bra med läsningen. Likaså har det visat sig att barn som inte har någon 

uppfattning om varför man läser och hur det går till när man läser, med stor sannolikhet 

kommer få läs- och skrivsvårigheter.  

2.2 Lärarens uppgift i det sociokulturella lärandet 

I det sociokulturella perspektivet betonas att social interaktion är själva 

grundförutsättningen för lärande och individuell utveckling (Säljö 2000:59). Människor 

blir delaktiga i erfarenheter och kunskaper genom att samspela med andra i sociala 

aktiviteter. Interaktion och kommunikation är nycklar till lärande och utveckling. Det 

sociokulturella synsättet grundas främst i teoretikern Lev S Vygotskijs tankesätt (Säljö 

2000:48). Det sociokulturella perspektivet är ledande inom pedagogik och ämnesdidaktisk 

forskning och är en vidareutveckling av samt ett alternativ till kognitiva teoritraditioner. 

En av anledningarna till det ökade intresset för den sociokulturella teorin kan vara det 

ökade intresset för frågor gällande kommunikation, dialog och samspel. 

Kommunikationens roll i lärmiljöer kan ses som ett uttryck för hur verkligheten uppfattas 

med hjälp av språket (Säljö 2000:92).  

I det sociokulturella perspektivet skapas mening genom språkliga och 

meningsbärande handlingar. För att eleven ska känna sig delaktig i den språkliga 

gemenskapen bör läraren ge möjligheter att kunna koppla läsningen och samtalet kring 
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texten till elevens egna erfarenheter (Sandström Kjellin 2004:52). Lärarens uppgift är 

både att lära eleven avkoda och skapa förståelse för texten samt lära eleven att reflektera 

över det lästa.  

Kunskap är situerad i en kulturell, historisk och social kontext där lärande är ett 

resultat av sociala aktiviteter innanför denna kontext (Säljö 2000 s135). Att veta något om 

den situation där inlärningen sker är av betydelse för att skapa en förståelse för hur 

människor lär. Genom att samla ihop information om elevens förståelse, kunnande, 

inställning, intressen och tidigare läserfarenhet utvärderas läsandet (Jörgensen 2001:47). 

För att genomföra det måste läraren känna eleven. Med det menas inte bara att känna till 

elevens läsförmåga utan även att känna eleven som individ. Läraren måste känna till 

elevens kultur och bakgrund. Alla elever kommer till skolan med olika erfarenheter. Det 

krävs att läraren måste vara mottaglig för skillnaderna i elevernas sociala och kulturella 

bakgrund. Lärarens attityder och personliga värderingar får inte påverka förväntningarna 

på elevens möjlighet att uppnå målen. Frank Smith säger följande: ”Lärarens roll är att 

motivera, uppmuntra och hjälpa barnet att läsa. Det måste ske genom att läraren gör 

läsandet meningsfullt, vilket innebär att se det från barnets synpunkt. Lärarna måste förstå 

barnen och läsandet” (Jörgensen 2001:48). 

Relationen mellan lärande och utveckling har Vygotskij utvecklat i teorin kring den 

närmsta utvecklingszonen (Strandberg 2006:151). Den närmsta utvecklingszonen 

beskriver Vygotskij på följande vis: 

The zone of proximal development, is the distance between the actual developmental level 
as determined by independent problem solving and the level of potential development as 
determined through problem solving under adult guidance or in collaboration with more 
capable peers. (Strandberg 2006:151) 

Lärare har i uppgift att skapa förutsättningar för eleverna. Uppgiften är att stötta eleverna 

på ett sådant sätt så att det de kan göra med lite hjälp idag kan de klara på egen hand 

imorgon (Jörgensen 2001:11). För att eleverna ska göra kunskapen till sin krävs det att de 

måste se sig själva som potentiella läsare samt att de känner att de kan lyckas. Detta ger 

eleverna det självförtroende som behövs för att gå vidare. Förväntningar, uppmuntran och 

uppskattning är viktiga faktorer som läraren bör visa eleven för att han eller hon ska nå 

framgång. Under de första skolåren delar eleven och läraren det ansvar som krävs för att 

eleven ska lära sig läsa. Successivt får eleven mer ansvar och i och med detta får eleven 

själv lära sig ta itu med de svårigheter som kan uppkomma. Under början av 

läsinlärningen bör läraren inte fokusera på formen och detaljerna av läsning utan på att 

eleven har förstått innehållet i texten. 
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För att elevernas repertoar av strategier ska blir bredare och effektivare är det 

betydelsefullt att läraren hjälper och stödjer eleven genom att stärka deras starka sidor och 

stimulera de svaga (Melin & Delberger 1996:75). Språklekar är en god väg till ökad språklig 

medvetenhet hos eleverna. Det är lärarens uppgift att stimulera elevernas förmåga att 

utveckla ett bättre grepp om språket.  

2.3 Styrdokument 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära sammankopplat (Lpfö98:8: Lgr11:222). 

Förskolan ska lägga stort fokus vid varje barns språkliga utveckling och sträva efter att 

skapa en nyfikenhet för den skriftspråkliga världen (Lpfö98:8). Ett av strävansmålen för 

förskolan är att varje barn ”utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler 

och deras kommunikativa funktioner” (Lpfö98:10). Förskolan och skolan har i uppgift att 

väcka och behålla barns intresse och lust att lära (Myndigheten för skolutveckling 

2007:104).  

En aspekt som genomsyrar grundskolans läroplan är den strävan som finns mot att 

varje elev ska nå de nationella målen i samtliga ämnen (Lgr11). Efter genomgången 

grundskola ska eleven kunna använda svenska språket i tal och skrift i stor utsträckning. 

Skolan har i uppgift att tydligt beskriva målen både för eleven och för elevens föräldrar. 

Läroplanen lyfter aspekten att läraren i bedömningssituationer ska utgå från all tillgänglig 

information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven 

(Lgr11:18).  

 Skolans verksamhet måste utvecklas så den svarar mot de nationella målen.  
 Huvudmannen har ett givet ansvar för att så sker. Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och 
 lärarnas professionella ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att 
 verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och 
 utvecklas. (Lgr11:11)  

Det har lagstiftats att det ska hållas minst ett utvecklingssamtal per termin där läraren, 

eleven och elevens vårdnadshavare ska delta (Skollagen 15 §). I skollagen (13 § & 16 §) och 

läroplanen för grundskolan (Lgr11:18) står det att läraren vid varje utvecklingssamtal ska 

skriva en individuell utvecklingsplan (IUP). IUP:n ska lyfta fram elevens starka sidor inom 

kunskapsutvecklingen. De sidor eleven behöver utveckla ytterligare i strävan att nå 

kunskapskraven i läroplanen ska även finnas med. Det som diskuteras under samtalet 

mellan läraren, eleven och vårdnadshavaren ska antecknas i IUP:n.  

Är eleven i behov av särskilt stöd inom något eller några områden tas beslut om att 

skriva ett åtgärdsprogram. Skollagen skriver följande om åtgärdsprogram: 
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 Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska det 
 framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. 
 Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas.  
           (Skollagen 9 §). 
 

Rektorn på skolan delges åtgärdsprogrammet och tar det slutgiltiga beslutet. Alla som 

arbetar på skolan har i uppgift att stödja och uppmärksamma elever i behov av särskilt 

stöd (Lgr11:14).  

2.4 Språkutvecklingsplan – Eskilstuna kommun  

Eskilstuna kommun har utarbetat en språkutvecklingsplan (vars remissupplaga vi tagit del 

av) som ska gälla för alla skolor i kommunen (Eskilstuna kommun 2012). Planen har ett 0-

–20års-perspektiv vilket gör det möjligt för samtliga skolor att använda den, från förskolan 

till och med gymnasiet. Planens syfte är att vara ett stöd för lärare och rektorer i vardagen. 

Genom att utgå från denna plan är det tänkt att det språkliga arbetet ska stimulera 

eleverna så att deras kunskapsutveckling blir optimal. Tanken är att skapa en medvetenhet 

hos läraren för att utveckla elevernas språk i samtliga ämnen. Skapas denna medvetenhet 

kan elever i behov av särskilt stöd upptäckas tidigare vilket kan förhindra läs- och 

skrivsvårigheter. 

Språkutvecklingsplanen grundas i de aktuella styrdokumenten, forskning samt i 

samverkan med ”beprövad erfarenhet” (Eskilstuna kommun 2012:2). Meningen är att 

planen ska ses ur ett helhetsperspektiv på individ-, grupp- och organisationsnivå. Fokus på 

individnivå handlar om att utgå från elevens tidigare erfarenheter samt ha höga 

förväntningar på varje elev. På gruppnivå är det betydelsefullt att skapa en inkluderande 

undervisning där samtliga elever oavsett bakgrund och förutsättningar ges samma 

möjligheter. Sett ur ett organisationsperspektiv har skolan i uppgift att arbeta för att 

kvalitetssäkra skolans språkutvecklande arbetssätt.  

Språkutvecklingsplanen ger utrymme för egen tolkning där valet av 

kartläggningsmetoder inte är angivet. Planen ska vara ett hjälpmedel för vad skolorna bör 

titta efter för att eleverna ska nå målen, både på kort och på lång sikt. Avstämningen som 

genomförs måste synliggöras på individ-, grupp- och organisationsnivå. ”Avsikten med det 

är att underlaget ska bli ett utvecklingsinstrument i verksamheten på samtliga dessa 

nivåer” (Eskilstuna kommun 2012:3). Ett genomgående dokumentationsunderlag är 

viktigt för det språkutvecklande arbetet (Eskilstuna kommun 2012:11). Genom en 

kontinuerlig dokumentation kartläggs elevens kunskapsutveckling. Här synliggörs de delar 

eleven behöver utveckla samt utmanas i. Vid överlämningen mellan olika årskurser är det 

av stor vikt att eleven har kartlagts och att denna kartläggning följer med eleven för att 
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underlätta det kommande utvecklingsarbetet. Ett av målen med denna 

språkutvecklingsplan är att ”Alla barn ska lämna årskurs 1 med en definierad läs och 

skrivförmåga” (Eskilstuna kommun 2012:1). 

I Språkutvecklingsplanen finns ett flertal råd kring hur läraren bör arbeta för att 

skapa en språkutvecklande miljö i samtliga situationer (Eskilstuna kommun 2012:4). Det 

framhävs i planen att läraren bör reflektera över det skolspråk som används. Eleverna 

måste förstå innebörden av begrepp som tillämpas inom olika ämnen.  

Av Språkutvecklingsplanen (Eskilstuna kommun 2012:11) framgår det att de 

mätinstrument som idag används på skolor kan se olika ut. Resultatet av detta kan bli att 

det är instrumentet som styr. Det läraren får syn på av resultaten måste relateras till den 

undervisningen som bedrivs. De elever som hamnar i svårigheter måste uppmärksammas 

av skolan så tidigt som möjligt. Det är betydelsefullt att vara medveten om att skolan och 

undervisningens kvalitet påverkar elevernas resultat. För att undervisningens kvalitet ska 

vara gynnsam för samtliga elever är det viktigt att läraren finner det som motiverar 

eleverna.   

Den utveckling som sker på både individ- och gruppnivå måste kunna redovisas i 

samband med att läraren redovisar det han/hon gjort, varför, resultat, orsak samt 

utvecklingsarbete (Eskilstuna kommun 2012:11). Det finns ett flertal verktyg för detta, 

LPP3, IUP och/eller andra lämpliga uppföljningsmaterial. Rektorn har i uppgift att sätta en 

tidsplan för arbetet och ansvarar för den årsplanering som krävs för ett framgångsrikt 

arbete.  

Planen innehåller avstämningspunkter som lärarna i kommunen ska arbeta efter. 

Då vi tagit del av remissupplagan av Språkutvecklingsplanen har vi valt att inte presentera 

dessa då de inte är helt färdigställda än. 

                                                 
3 LPP: ”Lokal pedagogisk planering utgår från att lärare tolkar och identifierar vilka kunskaper som eleverna 
ska utveckla enligt målen i läroplan och kursplaner” (Littorin 2011). 
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2.5 Kartläggningsmaterial för den tidiga 

läsinlärningen 

”De barn som inte upptäcker den alfabetiska principen kommer med mycket stor 

sannolikhet att få problem i sin läsinlärning. De behöver få hjälp med upptäckten för att 

den fortsatta läsinlärningen ska lyckas.” (Myndigheten för skolutveckling 2007:76) 

Det är av stor betydelse att tidigt sätta in stöd för de elever som har svårigheter i sin 

läsning (Myndigheten för skolutveckling 2007:107). Genom att använda olika slags 

kartläggningsmaterial och bedömningsstöd ges läraren möjlighet att se elevens språkliga 

utveckling i ett större sammanhang. Utvecklingsprocessen blir tydligare och det är lättare 

att se vad eleven behöver få extra stöd i samt vad den behöver utmaning i. När en 

kartläggning ska genomföras är det viktigt att läraren känner till elevens bakgrund och 

dess tidigare kunskaper för att inte missbedöma elevens kunskapsutveckling (Bøyesen 

2006:416). När det handlar om läsutveckling är det viktigt att eleverna får prövas på ett 

metodiskt och planerat sätt. Det är betydelsefullt att man som lärare vet vad som behöver 

testas och varför. Det finns tre viktiga argument för varför elevers läsutveckling ska följas 

upp (Liberg 2006:163). För det första kan läraren, eleven och elevens föräldrar få en 

beskrivning kring barnets utveckling. För det andra underlättar det för läraren i valet av 

innehåll för undervisningen då det blir tydligt vad eleverna behöver öva mer på. Det tredje 

argumentet är för att skolan, som organisation, får ett resultat för verksamhetens 

utveckling.  

Det finns en rad olika test som används i dagens skolor (Liberg 2006:164). Dessa 

grundas i forskning och är ledande inom läs- och skrivområdet. Dock testar dessa endast 

elevens förmåga att kunna avkoda och inkoda, det vill säga hantera skriftkoden. Det finns 

ett behov att utveckla dessa tester så att elevens andra förmågor och tekniker synliggörs. 

”Det bästa är om bedömningsinstrumenten kan bidra med att även uppmärksamma 

aspekter som gör att den pedagogiska verksamheten i sig kan utvecklas” (Liberg 

2006:166). En av anledningarna till att kartläggningar genomförs är för att finna de elever 

som behöver extra stöd. Däremot är det betydelsefullt att finna elevens 

utvecklingspotentialer i och med genomförandet av dessa tester. Många 

kartläggningsmaterial har ett specifikt schema som läraren går igenom tillsammans med 

eleven. Dessa scheman har dock inte den bredd som behövs för att finna de elever som 

behöver en extra utmaning och som kommit lång i sin utveckling.  
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Det är viktigt att ha i åtanke att kartläggningsmaterial även kan vara ett 

stimulansmaterial. Med det menas att materialet har en dubbel funktion som både är att 

stimulera språkutvecklingen och kartlägga den. 

2.5.1 Bornholmsmodellen - Vägen till läsning - Språklekar i 

förskoleklass 

Ingvar Lundberg (2007) har framställt Bornholmsmodellen, ett språkstimulerande 

material. Lundberg (2007) menar att språklekar är gynnsamt för barns läs- och 

skrivinlärning. Genom att använda sig av språklekar i tidig ålder kan lässvårigheter 

förhindras. För att läsa behöver barn en bokstavskunskap för att koppla samman fonem 

med bokstavens grafiska utseende. ”Barn som får gå igenom alla steg i 

Bornholmsmaterialet blir väl förberedda inför den egentliga läsinlärningen...” (Lundberg 

2007:7) 

Bornholmsmodellen bygger på sådana övningar och lekar som enligt Lundberg 

(2007) har en explicit positiv följd på elevernas läsinlärning. Lekarna och övningarna i 

denna modell bygger alla på att stimulera eleverna, övningarna ska vara lustfyllda och 

skapa nyfikenhet till språklig medvetenhet. Med det menas att eleverna har en 

uppmärksamhet gällande språket och dess form. Då eleverna fått gå igenom denna modell 

har de fått en god förståelse och kunskap om hur fonem kan sättas ihop och bilda ord och 

sedan meningar. Genom att arbeta med detta stöttas eleverna i sin språkliga utveckling. Då 

de knäcker den alfabetiska koden är de på god väg i sin läsutveckling. Fonologisk 

medvetenhet är en viktig del i språkutvecklingen. Det handlar om att eleverna kan koppla 

samman bokstavens utseende med ett ljud, fonem. Då elever har en god fonologisk 

medvetenhet kan de höra att om ”R” tas bort från ”RIS” blir ”IS” kvar.  

Bornholmsmodellen har delat in språklekarna i fem olika kategorier (Lundberg 

2007:27). 

1. Lyssna på ljud 

Den första nivån i detta kartläggningsmaterial handlar om att väcka intresse hos eleverna. 

Lekarna bygger på uppmärksamheten hos eleverna och handlar om att identifiera 

omgivningsljud. Att bli uppmärksammad på uppgiften är i denna nivå den främsta 

uppgiften. 

2. Ord och meningar 

Den andra nivån syftar till att elevernas medvetenhet gällande ord och meningar ökas. Att 

få en förståelse för att ordens ljud och innebörd är två skilda saker. Fokus ligger på ordets 

form och ljud, inte dess innebörd.  
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3. Första och sista ljudet i ord 

Den tredje nivån introducerar fonem och fokuserar på hur olika bokstäver låter och hur de 

formas i munnen. Då denna nivå är en introduktion av fonem ligger fokus på ordens första 

bokstav. Lekarna är till en början inriktade på att eleverna ska höra ordets första fonem 

och senare även det sista. Denna nivå är en viktig del i utvecklingen av den fonologiska 

medvetenheten och är nära förknippad med nästa nivå. 

4. Fonemens värld – analys och syntes 

I den fjärde nivån bygger man vidare på elevernas fonologiska medvetenhet. Här får 

eleverna ljuda samman fonem till olika ord. De kommer i kontakt med tvåljudsord så som 

”IS” och får sedan sätta ihop dem med konsonanter som ”R” för att sedan ljuda vad det blir 

för nytt ord. Lekarna i denna nivå syftar till att öka elevernas fonologiska medvetenhet och 

vidareutveckla den. Eleverna ska lägga till och ta bort fonem och höra vilket nytt ord som 

bildas. Forskning har visat att detta avsnitt är en viktig del i elevernas läsinlärning. Genom 

att stärka elevernas fonologiska medvetenhet kan lässvårigheter förhindras.  

5. Bokstävernas värld – på väg mot riktig läsning 

I den femte och sista nivån har eleverna kommit långt i sin språkliga utveckling. I denna 

del får de fortsätta utveckla den fonologiska medvetenheten och arbeta med fonemets 

samband med bokstaven. Fokus har nu övergått från fonem till bokstavsinlärning. Det är 

viktigt att arbeta med ord som uttalas som de stavas och att eleverna har haft någon form 

av kontakt med ordet och dess bokstäver innan. Orden ska gärna ha använts som bild i de 

tidigare nivåerna. I denna nivå blir det tydligt vilka elever som behöver extra stöd i sin 

utveckling.  

Bornholmsmodellen är ett kartläggningsmaterial som underlättar för läraren genom 

att visa exempel på en tidsplan som kan följas under förskoleklassen (Lundberg 2007:24). 

Tidsplanen är fördelad på en 15-veckorsperiod och tar upp vilka övningar som ska 

genomföras under dessa veckor. Till kartläggningsmaterialet följer ett kopieringsunderlag 

med. I underlaget finns material till de olika övningarna. Genomförandet av denna modell 

är flexibelt till viss del. Läraren får själv avgöra hur arbetet ska läggas upp och hur lång tid 

som ska ägnas åt de olika delarna. Dock betonar Lundberg att en förutsättning för att få ett 

gott resultat är att språklekarna noggrant följs i den ordningen som de presenteras i boken.  

I slutet av boken presenteras ett kapitel som heter Bedömning och kartläggning av 

fonologisk medvetenhet. I kapitlet beskrivs hur de olika övningarna kan introduceras och 

vad läraren ska titta efter samt hur resultatet ska bedömas.  

Första utgåvan av Bornholmsmodellen gavs ut år 1994 och heter Språklekar efter 

Bornholmsmodellen – en väg till skriftspråket. Originalversionen, som är skriven av 
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Ingrid Häggström och Ingvar Lundberg, innehåller även det ett tidsschema men som till 

skillnad från Bornholmsmodellen från 2007 fortlöper under 32 veckor. I originalutgåvan 

står det även att språklekarna ska repeteras under en 8-veckors period i årskurs 1. 

Språklekarna i den nya versionen överrensstämmer till största del med originalversionen 

men har utvecklats något för att tillgodose fler språkliga sidor hos eleverna. Den största 

skillnaden på innehållet i lekarna är att avsnittet rim och ramsor är borttaget i den nya 

versionen. Lundberg betonar dock i den nyare utgåvan att rim och ramsor är ett viktigt 

inslag i den språkliga medvetenheten. 

2.5.2 God läsutveckling 

”Skolans viktigaste uppgift är att se till att alla elever lär sig läsa, förstå och använda texter” 

(Lundberg & Herrlin 2005:4). Författarna menar att som lärare är det lätt att vara 

subjektiv i bedömningen av elevens utveckling (Lundberg & Herrlin 2005). Med det menas 

att läraren baserar bedömningen utifrån sina personliga erfarenheter och antaganden. 

Med hjälp av kartläggningsmaterialet God läsutveckling kan läraren vara objektiv då 

kartläggningen genomförs med hjälp av olika tester. Författarna anser att det är av stor 

vikt att testerna genomförs enligt de instruktioner som finns angivna. Det finns alltså inget 

utrymme för egen tolkning. 

God läsutveckling handlar om att läraren ska stötta sina elever i utvecklingen mot 

god läsning (Lundberg & Herrlin 2005). Arbetssättet tillämpas i de tidiga skolåren och är 

ett kartläggningsmaterial som kan förhindra eventuella lässvårigheter. Grunden till 

materialet baseras till stor del i forskning kring läsutveckling. Hänsyn har tagits till vad 

som sker när eleven lär sig läsa samt varför vissa hinder kan uppstå. Materialet är 

uppbyggt på ett schematiskt sätt som gör det relativt enkelt för läraren att använda. Då alla 

elever utvecklas på olika sätt och i olika takt är God läsutveckling indelad i fem delar: 

 

 

 

Figur 1. Beskrivning av de fem olika delarna i God läsutveckling (efter Lundberg & Herrlin 2005:9). 

Bilden visar att de olika delarna samspelar och är nära förknippade med varandra och 

tillsammans skapar en helhet av läsutvecklingen (Lundberg & Herrlin 2005:9). Det är 

ändå viktigt i användandet av kartläggningsmaterialet att skilja de olika delarna åt för att 

få ett bra underlag för elevens utveckling. Detta underlättar för läraren som kan se hur 

eleven ligger till i de olika avsnitten och se om han/hon fastnat på en viss del och då kunna 

ge extra stöd för att hjälpa eleven vidare. 

Fonologisk 
medvetenhet 
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God läsutveckling är indelad i följande fem dimensioner (Lundberg & Herrlin 2005:11). 

Fonologisk medvetenhet 

Den fonologiska medvetenheten är grunden till att förstå språk, både skriftligt och 

muntligt. När det handlar om läsning är det av stor vikt att eleven kan koppla samman 

bokstav och ljud, fonem, för att kunna läsa. Då eleven klarat av detta brukar man ofta prata 

om att han/hon har knäckt den alfabetiska koden. Har eleven utvecklat en god fonologisk 

medvetenhet underlättas ordavkodningen och eleven kan läsa ord med hjälp av att ljuda 

samman fonemen. Den fonologiska medvetenheten kan testas på olika sätt som kan 

underlätta kartläggningen av läsinlärningen. 

Ordavkodning 

När eleven knäckt den alfabetiska koden och klarar av att ljuda samman bokstäver till ord 

har läsutvecklingsprocessen kommit till delen som kallas ordavkodning. Ordavkodningen 

är en lång process som eleven utvecklar under skoltiden. I början av denna process klarar 

eleven av att läsa några enstaka ord. När orden påträffats vid ett flertal tillfällen närmar 

eleven sig den automatiska läsningen där ordavkodningen sker automatiskt.  

Flyt i läsningen 

Då eleven automatiserat sin läsning leder det ofta till flyt i läsningen, vilket mestadels 

handlar om paus och betoning. Med det menas att eleven läser på ett sådant sätt att 

han/hon kan ta till sig det som läses. Om eleven har flyt i läsningen märks det då han/hon 

läser högt. Texten är avgörande för flytet, om det är en text med ord som eleven känner 

igen blir flytet bättre än om det är ord som inte känns igen. Flyt i läsning är nära 

förknippat med ordavkodning och läsförståelse. Har eleven flyt i läsningen kan den koda 

av orden samtidigt som den förstår dess innebörd. 

Läsförståelse 

När barn är små kommer de ofta i kontakt med olika ord och texter. Detta väcker ett 

intresse hos barnen att vilja gissa vad det står på olika skyltar. Att det gyllene M:et står för 

McDonald’s vet de allra flesta barn. När eleverna sedan ska lära sig läsa handlar 

läsförståelsen om att med hjälp av de ord som finns där kunna förstå textens innebörd 

istället för att gissa sig fram till den. Elevens tidigare erfarenheter och 

bakgrundskunskaper är viktiga delar för läsförståelsen. De tidigare kunskaperna som 

eleven har är avgörande om han/hon kan läsa mellan raderna. Eleven måste kunna dra 

vissa slutsatser med hjälp av de ”ledtrådar” som ges. 

Läsintresse 

Att stärka elevernas självförtroende när det gäller läsning är viktigt för att deras utveckling 

ska kännas positiv. Läsningens lust och glädje är grunden till läsglädjen och avgörande för 



 

19 

 

om eleven ska lyckas eller inte. Läsning är ett praktexempel på att övning ger färdighet. 

Det är viktigt att stärka elevernas läsintresse även utanför skolan. Det är av stor vikt att 

eleverna läser dagligen, både i skolan och i hemmet. Läraren har en viktig roll när det 

gäller att skapa ett intresse för läsning. Valet av text är grundläggande och det är viktigt att 

eleverna får läsa sådana texter som intresserar dem och som ligger dem nära. 

2.5.3 Nya Lusboken – en bok om läsutveckling 

Kartläggningsmaterialet Nya Lusboken grundas i den process där elevens läsutveckling 

sker (Allard, Rudqvist & Sundblad 2001). Till skillnad från Bornholmsmodellen och God 

läsutveckling har detta material inget givet arbetssätt för läsinlärningen. Det handlar 

istället mer om att synliggöra den utvecklingsprocess som barnen går igenom för att lära 

sig läsa.  

Läsutvecklingsschemat, LUS, har delat in läsutvecklingen i tre faser där varje fas har 

olika punkter som eleverna ska gå igenom (Allard, Rudqvist & Sundblad 2001). De olika 

delarna är noggrant beskrivna så att de ska underlätta för läraren i bedömningen. Den 

första fasen kallas Utforskande och är indelad från punkt ett till tolv. De första punkterna i 

denna fas handlar främst om att eleven kommer i kontakt med skriven text. Avkodningen 

har börjat och eleven förstår att det skrivna går att läsa genom att koda av bokstäver och 

ord. Ordbilder är en stor hjälp för eleven i läsningen. I punkt sex som är mitten av den 

första fasen handlar det främst om att eleven finner olika strategier för att kunna avkoda 

orden. Igenkännandet av ordbilder är till stor hjälp för eleven på väg mot det ”funktionella 

läsandet”. I de senare punkterna händer det mycket i elevens läsutveckling. En tydlig 

progression syns där eleven befäster olika strategier för att finna ett arbetsbesparande 

lässätt. Med det menas att eleven kan växla mellan strategierna och texten får en större 

betydelse än bilden. Böckerna som läses blir längre och innehåller mer text.  

Den andra fasen i LUS kallas Expanderande och är indelad från punkt 13 till 19 

(Allard, Rudqvist & Sundblad 2001). Under de första punkterna fortsätter läsandets 

progression och texterna blir allt längre. Läslusten är viktig i den expanderande fasen då 

läsningen blir svårare. I de senare punkterna kan eleven läsa med flyt. Läsningen är 

automatiserad och eleven har en förståelse för det lästa. Eleven har utvecklat en strategi 

där han/hon kan sökläsa. Det vill säga att de kan ”skumma” igenom en text för att finna ett 

specifikt svar. De kan även följa skrivna instruktioner, exempelvis ett recept eller en 

arbetsbeskrivning. I de två sista punkterna i denna fas är läsningen en stor del av elevens 

vardag. De kan läsa textremsorna i ett TV-program då deras läshastighet ökat. Läsandet 

sker inte bara i skolan utan lustläsandet har nu fått en stor betydelse. Eleverna läser 
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mellan raderna och en inre monolog skapas vilket leder till en större förståelse av bokens 

handling. Bokredovisningar är ett vanligt inslag i undervisningen.  

Den tredje och sista fasen i LUS-schemat kallas Litterat läsande (Allard, Rudqvist & 

Sundblad 2001:107). Denna fas är inte indelad i olika punkter som de tidigare. I denna fas 

har barnen en god läserfarenhet och läsningen är en stor källa i deras kunskapsutveckling. 

Det är av stor vikt att de texter som eleverna blir tilldelade i skolan är av sådant slag att 

eleverna är ”rustade för det de möter” så att deras läsutveckling försätter. 

Till detta material medföljer ett protokoll där läraren kan dokumentera sina 

bedömningar och se elevens utveckling. Läraren ges även tips på hur bedömningen kan 

genomföras och vad man kan göra för att underlätta den, exempelvis att spela in eleven 

under bedömningstillfället. 

2.5.4 Nya språket lyfter! – Bedömningsstöd i svenska och 

svenska som andra språk för grundskolans årskurs 1–4 

(reviderad upplaga enligt Lgr 11) 

Nya språket lyfter! är ett bedömningsstöd för lärare i grundskolans tidigare år (Skolverket 

2011). Syftet med materialet är att ge läraren stöd för att kunna observera och bedöma 

eleverna i deras språkliga utveckling. Det handlar även om att ge läraren en inblick i vad 

som behöver utvecklas och förbättras i sin egen undervisning. Materialet grundas i 

läroplanens centrala innehåll, syfte och kunskapskrav för årskurs 3 och 6. Till skillnad från 

God läsutveckling och Bornholmsmodellen har detta material inget angivet testmaterial. 

Nya språket lyfter! visar istället på olika observationspunkter (se bilaga 1) som berör 

språkutvecklingens olika delar. Läsa, skriva och tala är de tre delar som tas upp i detta 

material. Eftersom läsning och skrivning är nära förknippade med varandra ligger dessa 

observationspunkter parallellt med varandra för att underlätta bedömningen. 

Observationspunkterna är indelade i fyra delar, från A till D. Varje del har olika 

delpunkter. De olika delarna visar på vad läraren ska titta efter och ger förslag på vad som 

kan läggas till i undervisningen. Varje observationsdel avslutas med en avstämning som på 

ett tydligt och konkret sätt förtydligar de olika delarna och vad som är i fokus.”Poängen 

med att använda ett bedömningsstöd som Nya språket lyfter! är att alla elevers framsteg 

syns och att läraren ser hur undervisningen ytterligare kan anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov” (Skolverket 2011:9). 
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3 Metod och material  

I följande kapitel redovisas vårt tillvägagångssätt i denna studie. Vi kommer inledningsvis 

att beskriva vårt metodval i förhållande till kommunicerbarhet, kontrollerbarhet samt 

kritiserbarhet. Dessa kriterier är enligt Stukát (2011:131) väsentliga för att få den 

vetenskapliga rapporten tillförlitlig. Därefter följer en redogörelse kring förberedelserna av 

vår kvalitativa studie. Sedan beskriver vi hur undersökningsförfarandet och de praktiska 

detaljerna genomfördes. Avslutningsvis redogörs för undersökningens kvalitet, det vill 

säga dess tillförlitlighet i form av reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

3.1 Metodval 

Vi har valt att genomföra en kvalitativ undersökning. Denna metod har sina rötter i 

positivism, behaviorism samt empirism (Stukát 2011:35). Genomgående i dessa tre 

aspekter är att man söker en säker kunskap.”Huvuduppgiften för det kvalitativa synsättet 

är att tolka och förstå de resultat som framkommer, inte att generalisera, förklara och 

förutsäga” (Stukát 2011:36). I en kvalitativ studie är intervjuer ett vanligt förekommande 

undersökningsmaterial. Vår forskningsmetod grundas i att finna kvalitén i det vi avser 

undersöka istället för statiska resultat som en kvantitativ undersökning ger. I en 

kvantitativ forskning samlas en större mängd information in för att forskaren ska finna 

mönster och dra slutsatser. Denna insamlingsmetod visar resultat av större mätningar. 

Den kvalitativa metoden gör det möjligt att kunna tolka och analysera mindre mängder 

data som samlas in.  

Kritik har riktats mot den kvalitativa forskningsmetoden då den har tendens att bli 

alltför subjektiv. Resultatet beror på vem som har gjort tolkningen och kan svikta i 

tillförlitligheten beroende på det låga antalet informanter (Stukát 2011:36). I vårt metodval 

anser vi att det är viktigt att vara medveten om de problematiska aspekterna med en 

kvalitativ studie. Dock är den kvalitativa studien mest lämplig för den undersökning vi 

genomför.  
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3.1.1 Datainsamling 

Vi har som huvudsaklig insamlingsmetod valt att använda oss av intervjuer samt 

frågeformulär (se bilaga 2). Då forskaren vill få insikt i saker som berör människors 

åsikter, uppfattningar, erfarenheter och känslor är intervjuer en lämplig metod 

(Denscombe 2009:232). De intervjuer vi valt att använda oss av kan kategoriseras som 

semistrukturerade intervjuer. I en sådan intervju ställer intervjuaren öppna frågor som 

bjuder in informanten att tolka och besvara dem utifrån sina egna erfarenheter (Stukát 

2011:44). Detta gör det möjligt att ställa relevanta följdfrågor beroende på det svar som 

ges. Intervjuaren är medveten om vilka ämnesområden som ska diskuteras och frågorna 

fortlöper i en obestämd följd. Samspelet mellan intervjuaren och informanten nyttjas för 

att få så utförlig information som möjligt. Frågeformulären kan kategoriseras som 

strukturerade då frågorna redan är angivna. Däremot är frågorna öppna eftersom vår 

strävan är att få en bild av informantens individuella sätt att arbeta. Nackdelen med 

frågeformulär är att följdfrågor utesluts.  

 Vi har även samlat in data genom att tolka och analysera remissupplagan av 

Språkutvecklingsplanen som Eskilstuna kommun framställt som ett 

utvecklingsinstrument i det språkutvecklande arbetet (Eskilstuna kommun 2012:3). 

Dokumentanalys är ett sätt att finna kunskap genom att analysera olika texter utifrån 

specifika aspekter, exempelvis en lokal arbetsplan (Stukát 2011:53).    

3.2 Urval 

Vårt val av informanter kan kallas ett strategiskt urval (Stukát 2011:69). Det strategiska 

urvalet innefattar informanter där varierade svar förväntas. De människor som ingår i 

urvalet tenderar att ha något unikt att bidra med (Denscombe 2009:251). 

Vi undersöker det arbetssätt som sex olika lärare på tre olika skolor i kommunen 

bedriver. Skolorna kommer vi i fortlöpande text benämna ”Skola A”, ”Skola B” och ”Skola 

C”. De tre förskoleklasslärarna i undersökningen har varit yrkesverksamma i 22, 31 

respektive 37 år. De tre lärarna i årskurs 1 har varit yrkesverksamma i 12, 15 respektive 40 

år. Lärarinformanternas olika erfarenhetstid bidrar till olika infallsvinklar i 

undersökningen. 

Förutom våra lärarinformanter intervjuas två rektorer och en verksamhets-

utvecklare inom Barn- och utbildningsförvaltningen som även är ansvarig utgivare för 

Språkutvecklingsplanen. Då Eskilstuna kommuns Språkutvecklingsplan är en 

betydelsefull informationsskälla i vårt arbete var det av stor betydelse att intervjua den 
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ansvarige utgivaren av den. Med färre informanter finner vi kvalitén i undersökningen och 

får djupgående information.  

För att skapa intresse för deltagandet i vår undersökning förtydligade vi för våra 

informanter att vi hade ett antal semistrukturerade, öppna frågor som berörde deras 

arbetssätt. Vi anser att det underlättade för informanterna då frågorna var öppna för 

tolkning.  

3.3 Genomförande 

Vi kom i kontakt med en rektor som sitter i den referensgrupp som arbetat med 

Språkutvecklingsplanen som Eskilstuna kommun har gett ut. Rektorn hänvisade till Anne-

Lie Andersson Leweby på Barn- och utbildningsförvaltningen på Eskilstuna Kommun och 

vi fick därigenom tillgång till språkutvecklingsplanen som Andersson Leweby är ansvarig 

utgivare för. Vi kontaktade Andersson Leweby för en intervju angående idén och 

framtidsvisionerna för Språkutvecklingsplanen. Inför intervjun förberedde vi ett antal 

semistrukturerade frågor. Frågorna var noga utvalda för att vi skulle få så pass mycket 

användbar information att det täckte våra funderingar kring utvecklingsplanen.   

Vi valde att använda oss av tre skolor i kommunen. Vi fick svar av två skolor och 

planerade in våra intervjuer med dem. Då vi efter ett flertal försök inte fick något svar från 

den tredje skolan valde vi på grund av tidsbrist att utesluta den ur vår undersökning. 

Istället tog vi kontakt med en annan skola som vi valde att ha med i studien. 

Innan vi genomförde våra intervjuer skickade vi ut ett missivbrev till samtliga 

informanter. I vårt missivbrev var vi noga med att beskriva syftet med vårt arbete för 

informanterna. Vi förtydligade även att vi inte skulle lägga någon värdering vid deras svar 

utan endast analysera dem för att få en bild av hur kartläggning och dokumentation 

fungerar i praktiken. Informanterna blev tillfrågade om de accepterade att vi spelade in 

samtalet som varade i cirka 30 minuter. Vi påpekade att materialet från intervjuerna 

endast skulle analyseras av oss samt användas i resultatdelen. Samtliga informanter 

godkände detta. När vi kontaktade Skola A blev vi av rektorn tilldelade två lärare. Den 

första intervjun var med en förskoleklasslärare. Intervjun ägde rum på förmiddagen. 

Rummet där intervjun genomfördes var ett av barnens lekrum som ligger i anslutning till 

avdelningens samlingssal. Den andra intervjun på Skola A var med en lärare i årskurs 1. På 

eftermiddagen genomfördes detta samtal i ett rum intill en korridor.   

På Skola B kontaktade vi en lärare i årskurs 1 samt en förskoleklasslärare. Vi blev 

inbjudna till skolan för att intervjua läraren i årskurs 1. Det var på förmiddagen intervjun 

genomfördes i ett konferensrum intill personalrummet. Dagen därpå åkte vi till skolan 
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igen för att intervjua förskoleklassläraren. Även denna intervju ägde rum på förmiddagen i 

skolans bibliotek. Vi genomförde intervju 5 och 6 på Skola C, under en eftermiddag efter 

att eleverna slutat. Intervjuerna skedde efter varandra i ett klassrum där endast vi och 

informanten befann sig. 

Då vissa av intervjufrågorna inte täckte den information vi behövde för att 

genomföra undersökningen fick vi i efterhand, via e-post, skicka ut kompletteringsfrågor. 

Dessa frågor varierade beroende på informant och användes av oss i analys- och 

resultatdel.  

Vi skickade via e-post ut ett frågeformulär till rektorerna på skolorna. Frågorna var 

strukturerade och öppna. Det var endast två, av tre, rektorer som svarade på 

frågeformuläret och därför kunde vi endast redovisa deras svar. 

Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades de. Vi sammanställde svaren 

vi fick för att kunna analysera dem i jämförelse med forskningsbakgrunden, 

Språkutvecklingsplanen samt våra forskningsfrågor. Inför resultatet av undersökningen 

redovisade vi de väsentliga svaren från intervjuerna i en tabell för att skapa tydlighet och 

sedan kunna diskutera undersökningens resultat. 

3.4 Studiens tillförlitlighet 

Det finns olika faktorer som påverkar en studies tillförlitlighet (Stukát 2011:133). 

Gemensamt för alla undersökningar oavsett metod är att de har brister. En studies 

reliabilitet berör kvalitén i sättet man väljer för att undersöka någonting, 

”mätinstrumentet”. Vårt valda mätinstrument, intervjun, har både positiva och negativa 

aspekter vilket vi är väl medvetna om. I en intervju måste rummets belägenhet och andra 

yttre störningar beaktas då de kan påverka resultatet av intervjun (Stukát 2011:133). 

Feltolkning av frågor från både informanten och intervjuarens sida kan påverka intervjun 

negativt. För att förstärka studiens tillförlitlighet är ett alternativ att vid behov genomföra 

intervjun på nytt för att kontrollera att samma svar ges. Om så är fallet har 

undersökningen en hög reliabilitet. Till frågan om en undersökningens tillförlitlighet hör 

även validiteten (Stukát 2011:134). Med den menas att det ämne som studien avser att 

undersöka verkligen är det som undersöks. En god reliabilitet leder inte automatiskt till att 

validiteten är hög. Hur vet intervjuaren att de svar som informanten ger är tillförlitliga och, 

i vårt fall, stämmer överens med praktiken. Det är betydelsefullt att ställa relevanta frågor 

för det ämne som intervjuaren har för avsikt att undersöka. Det är viktigt att vara 

medveten om de felkällor som kan förekomma (Stukát 2011:133). Då våra intervjufrågor 

till en början var oerhört breda var det problematiskt att tolka svaren som gavs. Av denna 
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anledning var kompletteringsfrågor aktuella i vår studie för att stärka både reliabiliteten 

och validiteten. Den tredje aspekten gällande tillförlitligheten är generaliserbarhet och 

handlar om vem resultatet gäller för. Urvalsgruppen har stor betydelse för 

generaliserbarheten då mängden informanter avser representera en större grupp eller inte. 

Med det menas att om urvalsgruppen består av ett fåtal personer kan resultatet vara svårt 

att överföra till ett större omfång då frågorna riktas till den undersökta gruppen. Andra 

faktorer som kan påverka generaliserbarheten är bortfall. Bortfall kan vara att personer 

man tänkte ha med i undersökningen faller bort av olika orsaker. Vid bortfall kan vi erfara 

att det är viktigt/en fördel att ha fler informanter i åtanke för att behålla studiens 

tillförlitlighet.  
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4 Resultat 

Våra lärar- och rektorsinformanter är anonyma och vi har därför valt att kalla dem för 

Fsklärare 1-2-3, Lärare 4-5-6 och Rektor 1-2. Inför intervjuerna berättade vi för 

informanterna om syftet med vår studie. Vi ville att de skulle vara medvetna om vad det 

var vi avsåg att undersöka. I följande avsnitt har vi redovisat de svar vi fått av våra 

informanter. Vi har valt att endast redovisa de svar som berör våra frågeställningar då 

vissa delar av intervjuerna blev irrelevanta för ämnet. För att resultatet ska bli mer 

trovärdigt har vi valt att citera endel av svaren. Efter varje citat har vi skrivit ut datumet då 

informanten intervjuades. Vi har delat upp resultatpresentationen efter informanternas 

befattning för att skapa tydlighet.  

4.1 Intervjuer med förskoleklasslärare 

Gällande kartläggning av den tidiga läsutvecklingen är Bornholmsmodellen och God 

läsutveckling vanligt förekommande material. Fsklärare 1 (yrkesverksam i 22 år) arbetar 

med Bornholmsmodellen i det språkutvecklande arbetet. På höstterminen får eleverna 

fylla i en diagnos för att läraren ska se vilken nivå eleverna befinner sig på i den språkliga 

medvetenheten. Samma diagnos får eleverna göra på våren för att läraren och eleven ska 

se utvecklingen.  

Även Fsklärare 2 (yrkesverksam i 31 år) arbetar efter Bornholmsmodellen samt God 

läsutveckling. ”Vi har även något som kallas språklek som vi har några gånger i veckan då 

vi delar upp barnen i grupper och arbetar efter Bornholmsmodellen. Det är beslutat i 

kommunen att vi ska arbeta efter den” (Fsklärare 2, 120223). Skolan där Fsklärare 2 

arbetar gör en screening4 av eleverna i början av höstterminen. Syftet med screeningen är 

att se hur gruppen ligger till och används som ett arbetsmaterial för pedagogerna i 

förskoleklassen. I slutet av förskoleklasstiden genomförs samma test igen och då granskas 

resultaten och förskoleklasslärarna ser över om eleven behöver extra stöd eller utmaning i 

årskurs 1. Fsklärare 3 (yrkesverksam i 37 år) kartlägger den tidiga läsutvecklingen i de 

läsutvecklingsplaner som finns i Bornholmsmodellen.  Andra diagnoser, såsom Hur låter 

orden?, genomförs även tre veckor in på terminen. Materialet God läsutveckling används 

på skolan där eleven tillsammans med läraren fyller i det medföljande 

läsutvecklingsschemat. 

                                                 
4 Screening: En kartläggning som upptäcker brister i den språkliga medvetenheten för att tidigt kunna sätta 
in stöd (Serholt läromedel 2010).  
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Resultatet av kartläggningen används på olika sätt i de förskoleklasser vi undersökt. 

Fsklärare 1 använder resultaten vid klassgenomgången de har på våren tillsammans med 

rektorer och speciallärarna på skolan. Där går de igenom varje elevs kunskapsnivå och 

samtalar om de elever som kommer att behöva extra hjälp i skolan. Fsklärare 2 stödjer de 

elever som behöver extra hjälp genom att sitta och arbeta enskilt med dem. Lässchemat till 

God läsutveckling fyller läraren i tillsammans med eleven och resultatet följer med eleven 

till årskurs 1. Resultatet från screeningtestet följer däremot inte med eleven. Det används 

som ett stöd i förskoleklassen. Fsklärare 3 följer upp testerna efter jul samt innan 

utvecklingssamtalen i maj. På hösten presenteras resultaten för föräldrarna. De elever som 

har låg stanine5 på hösten får mer stöd och föräldrarna får råd kring hur de kan arbeta 

hemma för att eleven ska utvecklas. Vårens resultat visar elevernas utveckling. Fsklärare 3 

säger: ”Så jag är ganska noga att följa upp och se vad som händer. Uppföljningen är viktig, 

annars kan man strunta i att kartlägga eleverna”(120425).  

Överlämning mellan förskoleklassen och årskurs 1 ser olika ut på de skolor vi 

besökt. Fsklärare 1 berättar att när eleverna kommer till första klass ska de repetera allting 

i Bornholmsmodellen i åtta veckor. Det ska klasslärarna göra men Fsklärare 1 anser att de 

som är lärare i förskoleklassen istället kan göra det då de redan känner eleverna. Ett sätt är 

att lärarna skulle kunna repetera och att förskoleklasslärarna fortsätter med dem som 

behöver stöd. Det skulle vara gynnsamt ifall de elever som är i behov av extra stöd ibland 

skulle komma tillbaka till förskoleklassen för repetition. Problemet på skolan är att 

barngrupperna är för stora för att arbeta på det sättet. Överlämningen skulle kunna 

utvecklas anser Fsklärare 1. Fsklärare 2 träffar lärarna i årskurs 1 och har en överlämning 

där de samtalar kring varje elev. Fsklärare 3 anser att överlämningen måste utvecklas då 

kommunikationen mellan förskoleklassen och årskurs 1 inte alltid fungerar. Det beror 

delvis på vilka som arbetar ihop på skolan. Det genomförs en träff där screening, 

läsutvecklingsschemat och IUP:n lämnas över. Samtliga elever i årskurs 1 som är i behov 

av extra språkstöd får komma till Fsklärare 3 för att repetera Bornholmsmodellen. 

Informanterna från förskoleklassen har olika erfarenheter och åsikter kring de 

kartläggningsmaterial de använder. Fsklärare 1 känner att det ibland är för lätt för den 

aktuella elevgruppen. Fsklärare 1 betonar vikten av elevanpassning och menar att om 

eleverna kan läsa är visklekar inte aktuellt då utmaningen saknas. Fsklärare 1 kompletterar 

därför Bornholmsmodellen med annat material. Fsklärare 2 har hittills inte skapat sig 

någon åsikt om kartläggningsmaterialet eftersom det är första året det används av läraren. 

                                                 
5 Stanine: En niogradig skala där elevens kunskapsnivå fastställs genom kartläggning (Madison & Madison 
2007).  
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Fsklärare 3 tycker att Bornholmsmodellen kan bli lite tråkig och statisk och kompletterar 

därför med annat material.  

4.2 Intervjuer med lärare i årskurs 1 

God läsutveckling är ett vanligt förekommande kartläggningsmaterial hos våra 

lärarinformanter. Samtliga lärarinformanter som arbetar i årskurs 1 använder även 

diagnoser som speciallärarna på skolan framställt. I nuläget använder Lärare 4 

(yrkesverksam i 40 år) inte något specifikt material men har förr använt God 

läsutveckling. I det läsutvecklande arbetet kartläggs elevernas utveckling efter 

språkdiagnoser som tagits fram av speciallärarna. Eleverna i årskurs 1 får fylla i diagnosen 

först på hösten och sedan på våren igen. Fokus i dagsläget för Lärare 4 ligger på att 

bedöma efter kursplanen. Lärare 4 är noga med att skriva LPP och gör skriftliga 

bedömningar efter den. Lärare 5 (yrkesverksam i 12 år) använder sig bland annat av God 

läsutveckling i kartläggningen av elevernas läsutveckling. Diagnosen som denna skola 

arbetar efter är inte lika omfattande som God läsutveckling men fungerar som ett 

komplement. Även Lärare 6 (yrkesverksam i 15 år) kartlägger genom 

läsutvecklingsschemat i God läsutveckling och använder de tester som medföljer 

materialet. Eleverna får genomföra skolans egna diagnoser en gång per termin. 

Resultatet av kartläggningen fungerar som ett hjälpmedel för att finna elever som 

behöver extra stöd. Lärare 4 samtalar med speciallärarna på skolan om hur resultaten för 

varje elev ser ut. Det diskuteras kring vilka elever som behöver extra stöd i sin språkliga 

utveckling. Eleverna får stödet av specialläraren eller av förskoleklassläraren som repeterar 

Bornholmsmodellen. Lärare 5 använder kartläggningen för att finna de elever som behöver 

extra stöd så att undervisningen kan anpassas efter elevernas nivå. Lärare 6 använder 

resultaten för att kunna skriva de skriftliga omdömena och betonar att resultaten av 

kartläggningen är användbar data. Under utvecklingssamtalet granskas resultaten i 

utformningen av en IUP tillsammans med eleven och föräldrarna. Resultaten från testerna 

som speciallärarna genomför använder Lärare 6 för att se vilka elever som behöver extra 

stöd och vilka de ska lägga resurser på. De elever som behöver extra stöd får gå till 

förskoleklassen ibland under årskurs 1 för språkstöd. På skolan har det diskuterats att till 

hösten eventuellt låta de förskoleklasselever, som kommit långt i läsutvecklingen, få delta i 

läsundervisningen för eleverna i årskurs 1. 

Överlämningen mellan förskoleklass och årskurs 1 varierar på de olika skolorna. 

Lärare 4 har vid överlämningen en klassgenomgång tillsammans med förskoleklassläraren, 

rektorn och speciallärarteamet där de pratar om de blivande förstaklasseleverna. Under 
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intervjun betonar Lärare 4 att det skett en stor förändring i skolan gällande det 

språkutvecklande arbetet: ”Förr bedrevs ingen språkutvecklande undervisning i förskolan 

och förskoleklasen. Då kom barnen till skolan som ’tomma blad’” (Lärare 4, 120410). 

Tanken är att när eleverna börjar årskurs 1 ska lärarna enligt Bornholmsmodellen under 

en åttaveckorsperiod repetera rim och ramsor och andra språklekar med barnen. Det blir 

problematiskt för Lärare 4 eftersom det går både ettor och tvåor i klassen. En del kan tycka 

det bli barnsligt under så lång tid som åtta veckor. Istället hittar Lärare 4 något mellanting 

och anpassar Bornholmsmodellen efter elevgruppen. Lärare 5 börjar med att ha ett samtal 

med läraren från förskoleklassen om eleverna ifall det är någonting speciellt som de 

behöver känna till. Nyligen har Lärare 5 börjat titta mer på hur de arbetar i förskoleklassen 

och hur det stämmer överens med den undervisning som bedrivs i årskurs 1. Även Lärare 5 

berättar att de under en åttaveckorsperiod bör repetera Bornholmsmodellen men att de 

inte gör det fullt ut. Istället fokuserar läraren på att låta de barn som är i behov av 

repetitionsperioden genomföra den. Under klassgenomgången vid överlämningen har 

Lärare 6 fokus på resultatet från screeningtestet och på de sociala färdigheterna hos 

eleverna. Lärare 6 börjar höstterminen med att under en period repetera 

Bornholmsmodellen. 

Lärarinformanterna är till stor del nöjda med God läsutveckling men finner även 

modellen aningen gammal och överflödig. Tidigare, då Lärare 4 arbetade efter God 

läsutveckling, upplevde läraren materialet som ett bra stöd i arbetet. Nu anser Lärare 4 att 

det räcker med att arbeta utifrån en LPP då arbetet grundas i läroplanen och kursplanen. 

På frågan om lärarna var nöjda med kartläggningsmaterialet fick vi aldrig något svar från 

Lärare 5. Lärare 6 finner läsutvecklingsschemat i God läsutveckling som ett tydligt och bra 

underlag i utvecklingssamtalet både för eleven själv och för elevens föräldrar. Det är tydligt 

vad som är nästa steg för eleverna och modellen följer läroplanen. Såväl Lärare 4 som 

Lärare 6 anser att vissa delar skulle kunna tas bort eller utvecklas. Lärare 6 menar att vissa 

delar är överflödiga och säger:  

”Jag kan tycka att vissa av de där punkterna är ju lite sådär så att man känner att vissa 
kommer ju aldrig alla barn komma upp till. Det är just det här: ’Blir du glad när du får en 
bok i present’, ’Jag går gärna till biblioteket på egen hand’, ’Jag tar ansvar för läsaktiviteter i 
klassen’. Jag menar, det finns ju barn som liksom, nej de kommer aldrig komma upp till 
den punkten och de kan bli jättegoda läsare ändå” (Lärare 6, 120425). 

Med det menar Lärare 6 att bara för att en elev inte gärna går till biblioteket behöver det 

inte betyda att eleven är en dålig läsare. Dessutom påpekar läraren att schemat i God 

läsutveckling kan vara missvisande då den endast berör läsningen:  

”Det finns ju materialet God skrivutveckling också. Det använder inte vi men det kan jag sakna lite 
grand. Då är det bra med Skolverkets material Nya språket lyfter! för där finns skrivutvecklingen 
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med, för det går ju hand i hand. På så sätt blir God läsutveckling och God skrivutveckling 
missvisande eftersom de är uppdelade”(Lärare 6, 120425).  
 

Lärare 6 anser att testerna från God läsutveckling och de diagnoser speciallärarna gör 

kompletterar varandra. Diagnosen som speciallärarna gör blir väldigt tydlig för lärarna på 

skolan att förstå. 

Nedan följer en sammanfattning där vi har lyft fram det mest relevanta för vår 

undersökning.  

Figur 2. Sammanställning intervjuer med förskoleklasslärare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervjufrågor Fsklärare 1 Fsklärare 2 
 

Fsklärare 3 

Hur kartlägger ni den tidiga 
läsutvecklingen? 
 

Gör screeningtest och 
arbetar efter 
Bornholmsmodellen 

Gör screeningtest och 
arbetar efter 
Bornholmsmodellen 
och God läsutveckling 

Gör screeningtest och arbetar 
efter Bornholmsmodellen och 
God läsutveckling 

Vad gör ni med resultatet av 
kartläggningen? 
 

Går igenom resultaten 
för att finna de elever 
som kommer behöva 
extra stöd i skolan 

Sitter extra med de 
elever som behöver. 
Reslutatet från 
läsutv.schemat följer 
med till åk 1 

Gör en uppföljning av 
resultaten och förankrar det 
hos föräldrarna 

Hur fungerar överlämningen 
från förskoleklassen till 
årskurs 1? 
 

Har en 
klassgenomgång, lyfter 
elever som behöver 
stöd.  
Anser att de skulle 
behöva bli bättre på 
överlämningen 

Har ett samtal kring 
varje elev med läraren i 
åk 1 

Har en träff med läraren i åk 
1. Lämnar över resultat av 
kartläggningar. Repeterar 
Bornholmsmodellen med de 
ettor som behöver.  
Anser att de skulle behöva bli 
bättre på 
överlämningen 

Är du nöjd med utformningen 
av kartläggningsmaterialet? 
 

Använder eget 
material som 
komplement då det 
ibland känns för lätt 

Oklart Nöjd men kompletterar med 
eget material då det ibland 
känns statiskt 
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Figur 3. Sammanställning intervjuer med lärare i årskurs 1 

 

Intervjufrågor Lärare 4 
 

Lärare 5 
 

Lärare 6 
 

Hur kartlägger du den tidiga 
läsutvecklingen? 
 

Använder skolans egna 
diagnoser. Bedömer 
efter kursplanen och 
LPP 

Använder God 
läsutveckling och 
skolans egen läsdiagnos 

Använder God läsutveckling 
och skolans egen läsdiagnos 

Vad gör du med resultatet av 
kartläggningen? 
 

Klassgenomgång med 
spec. lärare, ger stöd 
till de som behöver. 
Vissa elever får stödet 
av förskoleklassläraren 

Ger stöd till de elever 
som behöver 

Använder det till de skriftliga 
omdömena, 
utvecklingssamtalen och IUP. 
De som behöver stöd får det 
av spec. lärare eller 
förskoleklassläraren 

Hur fungerar överlämningen 
från förskoleklassen till 
årskurs 1? 
 

Har en 
klassgenomgång. 
Repeterar 
Bornholmsmodellen 
till viss del 

Har ett samtal kring 
eleverna. Repeterar 
Bornholmsmodellen till 
viss del  

Har en 
överlämningskonferens. Där 
diskuteras det sociala och 
resultaten från 
kartläggningarna lämnas 
över 

Är du nöjd med utformningen 
av kartläggningsmaterialet? 
 

Tycker att det räcker 
att arbeta efter LPP då 
arbetet grundas i 
styrdokumenten 

Oklart Anser att det är tydligt och 
bra för eleverna och 
föräldrarna samt tydligt vad 
som är nästa steg 
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4.3 Resultat av frågeformulär till rektorer  

Rektorns inflytande över lärarens arbetssätt är formellt sett stort på de skolor vi undersökt. 

Samspelet mellan rektor och lärare är viktigt för verksamheten. Rektor 1 menar att det är 

viktigt att man som rektor har förtroende för pedagogernas kompetens. Därför bör rektor 

sällan gå in och styra i detalj såvida allt fungerar väl. Vid problem kan det bli aktuellt att se 

över arbetssättet. Rektor 2 påpekar att rektorn i stort sett kan påverka väldigt mycket men 

att det alltid sker i samråd med lärarna. Rektor 2 menar att lärarna har en större 

erfarenhet och kompetens i vardagen.  

Gällande rektors inflytande över kartläggning av elevernas läsutveckling är båda 

rektorer vi intervjuat involverade i hur kartläggningen bedrivs på skolorna. På skolan där 

Rektor 1 arbetar screenas alla barn när de kommer till förskoleklass och sedan igen sent på 

våren innan de lämnar förskoleklassen. Rektor 1 påpekar att kommunen ser över 

gemensamma instrument för kartläggning och att det idag kan det se olika ut. Där Rektor 

2 arbetar testar specialläraren sexåringarna med materialet Hur låter orden?. I årskurs 1 

görs en uppföljning så att utvecklingen kan ses över tid. I årskurs 1 genomförs diagnoser i 

läsförståelse. Alla förskollärare och lärare i de lägre åren är utbildade och arbetar med 

Bornholmsmodellen. Skolan där Rektor 2 arbetar använder även observationsmaterialet 

TRAS (Tidig registrering av språkutveckling). 

Både Rektor 1 och Rektor 2 har tagit del av remissupplagan av 

Språkutvecklingsplanen. Rektor 1 har tillsammans med speciallärarna tittat på den. De 

anser att den i stora drag är bra och menar att det är positivt att kommunens skolor 

kommer ha en samsyn. Däremot tror rektorn och speciallärarna att planen behöver bli 

enklare, tydligare och mindre teoretiserande för att den ska användas i den utsträckning de 

på skolan vill. Rektor 2 anser att planen bekräftar en del av deras jobb att hitta den ”röda 

tråden” i elevernas läsutveckling. Rektor 2 menar även att det är bra med gemensamma 

avstämningspunkter. 

Nedan följer en sammanfattning där vi har lyft fram det mest relevanta för vår 

undersökning.  
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Figur 4. Sammanställning av intervjuer med rektorer 

4.4 Intervju med verksamhetsutvecklare  

Anne-Lie Andersson Leweby berättar att idén till språkutvecklingsplanen uppkom då 

skolchefen var på studiebesök i en annan kommun som arbetar efter en 

språkutvecklingsplan (muntlig kommunikation 120220). Efter det fick hon som 

verksamhetsutvecklare i uppdrag att, tillsammans med en arbetsgrupp bestående av 

rektorer, en förskolechef och rektor för den mångkulturella enheten, sätta ihop en 

språkutvecklingsplan. Utifrån forskning och beprövad erfarenhet sammanställde de en 

remissupplaga. Då planen är färdig ska den vara styrande för kommunen.  

Grundtanken är att planen ska vara en stöttepelare för verksamma lärare i 

kommunen. Resultatet från kartläggningarna ska vara konkret för att kunna redovisas för 

förvaltningsledningen samt för att kunna utveckla verksamheten. Det finns ett åtagande 

att eleverna ska kunna läsa, skriva och räkna i årskurs 1. Mätinstrumentet ska vara valfritt 

för läraren för om språkutvecklingsplanen styr för mycket kan läraren bli subjektiv i sin 

bedömning. För att underlätta varje enskild lärares arbete finns avstämningspunkter i 

språkutvecklingsplanen. När dokumentet väl träder i kraft, förhoppningsvis till hösten 

2012, är det rektorernas ansvar att se till att planen följs på organisationsnivå. I den 

remissupplaga som skickades ut till samtliga rektorer i kommunen visades idén upp och 

rektorerna fick möjlighet att ge sin syn på planen. Meningen är att förankra 

språkutvecklingsplanen i samtliga verksamheter. 

Framtidsvisionen med språkutvecklingsplanen är att all undervisning ska ske ur ett 

helhetsperspektiv med ett tydligt syfte. Läraren ska fokusera på begrepp i variation och 

djup, så mångfalden av begreppen ges. En ettåring som kommer till förskolan kommer inte 

som ett ”blankt blad” utan barnet kommer med erfarenheter. Det barnet har med sig ska 

Intervjufrågor 
 

Rektor 1 Rektor 2 

Hur stort inflytande har du 
som rektor över lärarnas sätt 
att arbeta? 
 

Har stort förtroende för 
lärarna, går in och styr vid 
problem 

Stort inflytande i samråd med lärarna 

Arbetar er skola med något 
gemensamt 
kartläggningsmaterial, eller 
ligger det på den enskilde 
läraren att bestämma? 
 
 

Skolan screenar alla elever i 
förskoleklassen. Idag kan det 
se olika hur 

Speciallärarna screenar sexåringarna. 
Screeningen följs upp i årskurs 1. 
Arbetar efter Bornholmsmodellen 
och gör olika diagnoser 

Har ni tagit del av den 
språkutvecklingsplan som 
Eskilstuna kommun skickat 
ut? Om ja, hur ställer ni er till 
den? 
 

Ja. 
Är positivt inställd. Anser 
dock att den behöver 
förtydligas 
 

Ja. 
Anser att det är bra med 
gemensamma avstämningspunkter 
och att planen blir ett hjälpmedel 
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vara värt någonting, användas och fokus bör ligga på barnets förkunskaper. Slutresultatet 

ska alltså baseras på helheten och processen. Till planen följer en mängd bilagor med där 

det finns bedömningsstöd som ska fungera som en uppslagsbok för läraren. 

Språkutvecklingsplanen kommer även underlätta vid överlämnandet mellan 

förskoleklassen och årskurs 1. Just nu finns ett dilemma i överlämnandet. Det ska vara 

kommunikation vid varje byte och fokus ska ligga på hur det ser ut när eleverna lyckas som 

bäst i olika situationer. Idag är kommunikationen ofta inriktad på det som eleverna inte 

kan istället för att ge verktyg för hur de lyckas bäst. Verksamhetsutvecklaren avslutar 

intervjun med följande citat; ”Om du skickar iväg ett barn och bara skickar positiva bilder 

är sannolikheten stor att barnet kommer lyckas. Jag tror att alla barn kan, alltså, alla barn 

kan nå alla mål minst” (Andersson Leweby 120220). Med det menar Andersson Leweby att 

samtliga elever kan nå de nationella målen i alla ämnen och att läraren bör ha höga 

förväntningar på att eleverna kan det (muntlig kommunikation 120220). 

Nedan följer en summering av intervjun med verksamhetsutvecklaren som även är 

den ansvariga utgivaren för Språkutvecklingsplanen. 

Figur 5 . Sammanställning intervju med verksamhetsutvecklare 

Intervjufrågor 
 

Verksamhetsutvecklare  

Hur uppkom idén till språkutvecklingsplanen? Fick idén efter ett studiebesök i en annan kommun 
som använde en språkutvecklingsplan 
 

Vad är grundtanken med språkutvecklingsplanen? Användas som ett stöd i verksamheten. Ett fritt 
arbetssätt som ska underlätta resultatredovisningen 
på individ-, grupp-, och organisationsnivå 
 

Vad vill ni se för förändring då 
språkutvecklingsplanen träder i kraft? 

Undervisning ska ske ur ett helhetsperspektiv med 
fokus på elevens starka sidor, inte de svaga. 
Elevernas erfarenheter ska ligga till grund för 
undervisningen. Slutresultatet ska baseras på 
helheten och processen 
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5 Analys och diskussion 

I följande kapitel granskas de resultat vi arbetat fram genom vår undersökning. Vi har valt 

att analysera och diskutera våra resultat utifrån frågeställningarna i denna studie. 

Avslutningsvis i detta avsnitt diskuteras vårt val av metod. 

5.1 Resultatanalys och resultatdiskussion 

Av tabellen nedan kan vi konstatera att samtliga informanter kartlägger den tidiga 

läsutvecklingen. I stort sett alla dokumenterar resultatet av kartläggningen på något vis 

och i de flesta fall handlar det om att överlämna det till nästkommande årskurs. De flesta 

informanter arbetar på ett sådant sätt att fokus ligger på de svaga eleverna som behöver 

extra stöd. Av de sex informanter vi intervjuat är det ingen som använder 

kartläggningsmaterialet utan att komplettera med eget material. 

Tabell 1 Resultat av intervjuer med lärare i förskoleklass och årskurs 1 

Informanter Kartlägger 

läsutvecklingen 

Lämnar över/tar 

emot resultatet i 

överlämningen 

Endast fokus på 

elever som inte 

når målen 

Kompletterar 

kartläggnings-

materialet? 

Fsklärare 1 

Fsklärare 2 

Fsklärare 3 

Lärare 4 

Lärare 5 

Lärare 6 

+ + + + 

+ (+) + ? 

+ + + + 

+ + + + 

+ (+) + ? 

+ + (+) + 

+ = Ja  

  (+) = Till viss del  

- = Nej 

 

Hur kartlägger och dokumenterar de valda lärarna den tidiga läsutvecklingen? 

Det som framkommer från lärarintervjuerna är att kartläggning och dokumentation av den 

tidiga läsutvecklingen genomförs på olika sätt. I vår studie valde vi att ta med de 

kartläggningsmaterial vi tagit del av i vår lärarutbildning och som vi av erfarenhet vet 

använts på skolor i kommunen. Från början trodde vi att variationen gällande 

användandet av kartläggningsmaterialen skulle vara större. Varken Nya lusboken eller 

Nya språket lyfter! användes av våra informanter. Det var endast en av informanterna 

som nämnde Nya språket lyfter!, då i en positiv bemärkelse eftersom materialet berör 

skrivandet och läsandet parallellt. Vi skulle gärna se en ny riktning i skolvärlden där 
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ämnesintegrering tillämpas i större utsträckning. Vi håller med informanten (Lärare 6) om 

att läsandet och skrivandet går hand i hand vilket vi upptäckt i genomförandet av denna 

studie. Vi anser att dagens skola bör moderniseras genom att våga använda sig av nya 

metoder och ny forskning.  

Bornholmsmodellen är en av grundpelarna i det språkutvecklande arbetet i 

informanternas förskoleklasser. ”Vi har även något som kallas språklek som vi har några 

gånger i veckan då vi delar upp barnen i grupper och arbetar efter Bornholmsmodellen. 

Det är bestämt i kommunen att vi ska arbeta efter den” (Fsklärare 2, 120223). En av 

rektorerna uppger att samtliga förskoleklasslärare och lärare i de lägre åren på den egna 

skolan är utbildade och arbetar med Bornholmsmodellen. Det är gynnsamt att använda 

språklekar i tidig ålder (Lundberg 2007). I årskurs 1 är kartläggningsmaterialet God 

läsutveckling det mest förekommande enligt vår studie. Vi ställer oss frågan vad det 

egentligen är som gör att Bornholmsmodellen och God läsutveckling är de mest 

förekommande kartläggningsmaterialen på de tre skolor vi besökt. Kommunen har 

bestämt att samtliga förskoleklasser ska arbeta efter Bornholmsmodellen och därigenom 

tror vi att God läsutveckling är ett lämpligt material att fortsätta med. För att förtydliga 

tanken med detta menar vi att dessa två modeller är uppbyggda på ett liknande sätt då de 

går från delar till helhet. Dessutom är det Ingvar Lundberg som framställt båda 

materialen.  

Screening är det sätt som används av våra lärarinformanter för att kartlägga 

elevernas språkliga nivå, först på hösten och sedan på våren. Rektorerna som deltagit i 

undersökningen bekräftar att skolans samtliga förskoleklasslärare screenar eleverna. Fast 

(2011:10) framhäver att barn under sina första år tagit del av olika slags texter och 

Jörgensen (2001:47) anser att det är betydelsefullt att läraren känner till elevens 

bakgrund. Det framkommer av våra intervjuer att lärarna anser att screeningtest är ett bra 

mätinstrument för att finna den nivå eleverna befinner sig på i början av förskoleklassen 

och för att sedan se deras utveckling. Faktorer som påverkar elevens befintliga nivå är 

mängden text de tidigare tagit del av i den sociala och kulturella miljön (Fast 2011:10 & 

Bøyesen 2006:416).  

I vår undersökning har det framkommit att resultaten av kartläggningen och 

dokumentationen används på olika sätt: som en utgångspunkt för att elevanpassa 

undervisningen, som ett underlag inför utvecklingssamtal och bedömningssituationer 

samt vid överlämnandet till nästa årskurs. Följande citat speglar vår syn på kartläggning 

och dokumentation. ”Uppföljningen är viktig, annars kan man strunta i att kartlägga 

eleverna” (Fsklärare 3, 120425). Efter genomförd undersökning kan vi konstatera att 
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begreppen kartläggning och dokumentation tolkas på olika sätt. Under intervjuerna 

framkom det att kartläggning och dokumentation används som ett samlat begrepp hos en 

del av informanterna. Av denna anledning blev det problematiskt för oss att tolka vissa 

svar och då var kompletteringsfrågor en bra lösning för att få fram ett resultat. 

Att kartläggning och dokumentation ska genomföras för att elevanpassa 

undervisningen är något som Liberg (2006:163) betonar. Styrdokumenten fastslår att den 

kartläggning och dokumentation som genomförts ska ligga till grund för 

utvecklingssamtalen (Skollagen 13§, 16§ & Lgr11:18) Enligt en lärarinformant är det 

tillräckligt att kartlägga och dokumentera genom att skriva LPP och IUP. Resultaten inom 

samtliga ämnen skrivs ner och är grundläggande för att se om eleven har god potential att 

nå skolans nationella kunskapsmål samt upptäcka de elever som är i behov av särkilt stöd 

(LGR11:18 & Liberg 2006:166). Av en intervju med en lärarinformant har det framgått att 

fokus även bör ligga på att finna de elever som är i behov av extra utmaning. I samtalet 

med verksamhetsutvecklaren underströk hon vikten av att kommunikationen i 

överlämningen fungerar. Vi är eniga med henne om att fokus i överlämningen ska ligga på 

hur det ser ut när eleverna lyckas som bäst i olika situationer. Även Liberg (2006:166) 

menar att elevers utvecklingspotentialer bör vara i fokus. Samtliga informanter som 

deltagit i vår undersökning har vid överlämningen mellan förskoleklassen och årskurs 1 en 

klassgenomgång där resultaten från kartläggningsmaterial lämnas över. Vi kan konstatera 

att fokus under dessa genomgångar ligger på att samtala kring de elever som befaras ha 

svårt att nå strävansmålen i årskurs 1. Den problematik vi finner i detta är att näst intill all 

fokus ligger på att skapa förutsättningar och tillsätta resurser för eleverna som inte når 

kunskapsmålen. Detta tror vi i sin tur kan leda till att de elever som når kunskapsmålen 

med god marginal inte får den stimulans och utmaning de behöver. Dock vill vi betona att 

många kartläggningsmaterial har smalt fokus då testernas utformning inte utmanar alla 

elever. Vi blev bekymrade över att endast en informant nämnde att skolan bör ge mer 

utmaning till de elever som ligger över ”normalkurvan” . Vår vision är att framtidens skola 

ska vara en plats för alla, oavsett vilken kunskapsnivå eleven befinner sig på. Lgr11 lyfter 

fram strävan mot att alla elever ska nå de nationella målen i samtliga ämnen. Däremot 

anser vi att läroplanen inte tillräckligt framhäver de elever som kommit långt i sin 

kunskapsutveckling. 

Vi kan konstatera att kommunikationen mellan förskoleklassen och årskurs 1 är 

oerhört viktig i överlämningen. Av de genomförda intervjuerna har det framkommit att 

samarbetet i vissa fall brister. Vi upplever att de flesta av informanterna skulle föredra ett 

närmare samarbete för att skapa en överbryggning. Däremot lyfter Lärare 4 att det skett en 
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stor förändring från förr ”Förr bedrevs ingen språkutvecklande undervisning i förskolan 

och förskoleklasen, då kom barnen till skolan som ’tomma blad’ ” (Lärare 4 120410). Här 

kan vi se förskolans betydelse för den språkliga medvetenheten. Ett av strävansmålen för 

förskolan är att skapa nyfikenhet och intresse för symboler och dess kommunikativa 

ändamål (Lpfö98:10). Skolan har fortsättningsvis i uppgift att behålla lusten till lärandet 

(Myndigheten för skolutveckling 2007:104). 

Hur ställer sig våra informanter till utformningen av de mest förekommande 

kartläggningsmaterialen i vår valda kommun? 

I Bornholmsmodellen och God läsutveckling står det att de tester och lekar som ska 

genomföras bör följas enligt anvisningarna (Lundberg 2007: Lundberg & Herrlin 2005). 

Utrymmet för den fria tolkningen är alltså begränsad. Utifrån de sex genomförda 

intervjuerna har det däremot framkommit att det material som används tolkas fritt av 

dessa lärare och kompletteras med eget material. Det är enligt våra informanter 

elevgruppens kunskapsnivå som läraren utgår från för att bedriva undervisningen på en 

anpassad nivå. Återigen kan vi konstatera att de elever som befinner sig utanför 

”normalkurvan” inte stimuleras optimalt. Vi ser det som en stor utmaning att inkludera 

och stimulera eleverna utan att negligera någon. Lärarens roll är att motivera eleverna och 

skapa ett intresse för läsningen (Jörgenssen 2001:11). Genom att tolka 

Bornholmsmodellen uppfattar vi det som att modellen omfattar de delar som krävs för att 

skapa en god språklig medvetenhet. Efter genomförd undersökning ifrågasätter vi om 

materialet är så omfattande som det beskrivs då samtliga informanter i förskoleklassen 

kompletterar materialet för att nå ut till eleverna för att skapa inre motivation till läsning. 

Då språkutvecklingsplanen inte fastslår ett specifikt mätinstrument tror vi att den är 

relevant att använda i praktiken. 

Samtliga deltagare i undersökningen arbetar till viss del på skilda sätt gällande 

kartläggning och därför har åsikterna skilt sig åt. Det går inte att sammanställa ett 

rättvisande resultat i denna fråga då inte alla informanters svar framgick. Av det som 

framgår av intervjuerna kan vi fastställa att Bornholmsmodellen och God Läsutveckling 

till största del är lyckade metoder i läsinlärningsprocessen. Däremot kan vissa delar 

uppfattas som ”statiska”, ”överflödiga” och ”föråldrade”. En av lärarinformanterna påpekar 

att eleverna inte behöver uppfylla samtliga kriterier i läsutvecklingsschemat för att bli goda 

läsare. Liberg (2006:166) belyser problemet med dessa kartläggningsscheman då de inte 

har den bredd som behövs för att finna eleverna som behöver extra utmaning då de 

kommit långt i sin utveckling. För oss är det av stor vikt att se läsning ur ett brett 

perspektiv. Med det menar vi att läsningen sker i olika sammanhang i vardagen. 
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Hur relevant är kommunens språkutvecklingsplan gällande kartläggning och 

dokumentation av den tidiga läsutvecklingen? 

Under intervjuerna med rektorerna har det framkommit att de har en positiv syn på 

Språkutvecklingsplanen. De hävdar att den kommer underlätta det pedagogiska arbetet i 

deras organisation. Vi kan konstatera att Språkutvecklingsplanen nått ut med sin vision 

om att vara ett hjälpmedel i verksamheten. Att följa upp elevers utveckling underlättar för 

skolan som organisation då ett resultat för verksamhetens utveckling ges (Liberg 

2006:163). Ur remissupplagan av Språkutvecklingsplanen framkommer en av skolans 

uppgifter som är att kvalitetssäkra det språkutvecklande arbetssättet. En av rektorerna i 

vår intervju påpekar att planen dock behöver utvecklas. Nu är den enligt rektorn alltför 

teoretiserad och otydlig. Vi har förståelse för rektorns syn i denna fråga då 

Språkutvecklingsplanen innehåller en stor mängd bilagor som gör att planen för oss känns 

massiv. Vi är dock medvetna om att det är en remissupplaga vi tagit del av och att samtliga 

rektorer i kommunen fått komma med synpunkter. Detta visar på att 

Språkutvecklingsplanen är förankrad i kommunens skolor. 

Genom intervjuerna med rektorerna bekräftas att det är gynnsamt för en kommun 

att ha en samsyn och gemensamma avstämningspunkter gällande kartläggning och 

dokumentation. Tanken med Språkutvecklingsplanen är att vara ett hjälpmedel för vad 

skolorna ska titta efter i strävan mot att eleverna ska nå målen, både på kort och på lång 

sikt (Eskilstuna kommun 2012:3).  

5.2 Metoddiskussion 

Syftet med vår studie har varit att undersöka hur våra valda informanter kartlägger och 

dokumenterar den tidiga läsinlärningen. Av denna anledning ansåg vi att en kvalitativ 

undersökningsmetod passade bra då vi fick ta del av varje informants individuella 

arbetssätt. Meningen med vår undersökning var inte att generalisera resultatet i ett större 

perspektiv utan finna varje unikt fall vilket vi känner att vi gjort. Genom detta sätt har vi 

kunnat tolka intervjuerna utifrån vår forskningsbakgrund. Vi har granskat huruvida 

kartläggningsmaterial tillämpas hos våra informanter. Efter genomförd undersökning kan 

vi konstatera att en nackdel var det låga antalet informanter. Då vissa svar inte framkom 

på alla frågor hade det underlättat om vi haft fler informanter. Med det menar vi att 

bortfallen inte blivit så avgörande för studiens resultat.  

Att genomföra intervjuer gav oss en god inblick i hur informanterna arbetar. Det var 

givande för oss att spela in intervjuerna då vi kunde lyssna på dem flera gånger för att 
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finna den mest väsentliga informationen. Genom att tillämpa öppna intervjufrågor gavs 

informanterna möjlighet att tolka frågan fritt. Nackdelen med detta var att vi vid ett par 

tillfällen under intervjuerna inte fick ut den information vi sökte. För att komplettera 

svaren skickade vi i efterhand ut frågorna via e-post och svaren blev i vissa fall bristfälliga. 

Vi gick då miste om den övriga informationen som framkommer under ett samtal såsom 

kroppsliga uttryck. En annan nackdel vid användandet av öppna frågor var att vi ibland 

hamnade på sidospår som var irrelevanta för undersökningen. De informanter som 

besvarade vårt frågeformulär fick möjlighet att reflektera och genom det ge oss 

genomtänkt svar vilket till viss del var positivt. Däremot gick vi miste om kroppsliga 

uttryck och följdfrågor som kan innehålla relevant information. En svaghet med denna 

metod är att tillförlitligheten kan svikta då informanternas svar inte blev spontana. 

Gemensamt för de intervjuer vi genomförde är att validiteten kan brista. Vi är inte 

säkra på att alla svar som gavs under intervjuerna ger en rättvisande bild av praktiken. 

Observationer hade varit ett givande metodval om vi haft möjligheten att genomföra 

studien under en längre period. Då hade vi kunna delta vid olika kartläggnings- och 

dokumentationssituationer. Vi kan konstatera att utformandet av intervjufrågorna är av 

stor vikt för att stärka studiens reliabilitet. Vid planeringen av intervjuerna ansåg vi att 

våra frågor hade ett smalt fokus vilket ledde till att vi hade en ”bild” av hur svaren skulle 

bli. Under intervjuerna framkom det så mycket mer än vi avsåg att undersöka så det var 

svårt att sålla ut det väsentliga. Vi märkte även att de intervjuer vi genomförde sist gav oss 

mer än de vi genomförde först. Vi tror att anledningen dels kan vara att vi blivit mer säkra 

på vad vi ville undersöka med vår studie och dels att vi formulerat om våra frågor så att 

informanterna kunde ge oss mer information.  

Genom att använda Språkutvecklingsplanen har undersökningen fått en aktuell 

anknytning då samtliga skolor i kommunen fått ta del av den. Då planen är en 

remissupplaga och vissa delar ofullständiga kunde vi inte tolka samtliga delar. Däremot 

kunde vi i intervjun med den ansvariga utgivaren av planen få svar på delar som från 

början kändes oklara.   
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6 Slutsatser 

Sammanfattningsvis kan vi efter genomförd studie konstatera att kartläggning och 

dokumentation av den tidiga läsutvecklingen tillämpas i praktiken. Det finns gott om 

litteratur och material för olika kartläggningsmetoder. Däremot har vi sett att lärare ibland 

tillämpar aningen förlegat material vilket kan tyda på att skolan är bekväm i gamla rutiner. 

Vi kan dra en slutsats gällande våra informanters inställning till kartläggningsmaterial som 

är att vissa av metoderna har för smalt fokus, då det är oerhört många faktorer som spelar 

in vid kartläggning av läsutvecklingen. Vi har genom litteratur och intervjuer kommit fram 

till att läsning och skrivning går hand i hand och därför inte bör skiljas åt som två olika 

delar. Vi har förstått att resultatet av kartläggning och dokumentation används till att finna 

de elever som är i behov av särskilt stöd. Vi anser dock att kartläggningsmaterialen bör få 

en större bredd för att läraren ska finna de elever som kommit långt i sin språkliga 

utveckling och behöver mer utmaning. Slutligen tror vi att Språkutvecklingsplanen 

kommer vara ett relevant hjälpmedel i arbetet med kartläggning och dokumentation av 

den tidiga läsutvecklingen. Vi ser planen som en handbok i lärarens komplexa arbete, som 

en stöttepelare för samtliga lärare och rektorer i kommunen. Däremot ligger ansvaret hos 

den enskilde läraren att genomföra kartläggning och dokumentation för att samtliga 

elevers utveckling ska bli optimal.  

6.1 Nya forskningsfrågor 

Under genomförandet av denna studie har det uppkommit nya funderingar inom ämnet 

för att utöka forskningsområdet. Då vi finner området kartläggning och dokumentation av 

den tidiga läsutvecklingen som oerhört brett finns det fler delar att undersöka. Av denna 

anledning anser vi att det vore intressant att utveckla vår undersökning under en längre 

tid. Observationer och fältstudier ser vi som lämpliga metoder för att synliggöra 

kartläggnings- och dokumentationsprocessen. Detta skulle ge oss möjlighet att ställa olika 

kartläggningsmaterial mot varandra för att se vilka för- och nackdelar de har. Det skulle 

vara intressant att ta reda på om valet av stimulansmaterial påverkar elevens resultat vid 

kartläggningen.  

Då vi i vårt arbete använt oss av Språkutvecklingsplanen som källa skulle det vara 

av stort intresse att återigen genomföra en undersökning då planen trätt i kraft och varit 

verksam under en period. Detta för att se om det skett någon förändring i arbetet med 

kartläggning och dokumentation av den tidiga läsutvecklingen. Som vi nämnt ovan ligger 

fokus i många kartläggningsmaterial på att finna elever som inte når målen. Därför ställer 
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vi oss frågan om Språkutvecklingsplanen medför bredare fokus där även de elever som 

behöver extra utmaning stimuleras och får en tydligare plats i kartläggningsarbetet?  
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Bilaga 1: Observationspunkter Nya språket lyfter! 

Nedan följer en lista på de olika observationspunkter som Nya språket lyfter! innehåller. 

Då vår fokus ligger på den tidiga läsutvecklingen har vi endast visat de 

observationspunkter som berör läsningen. Däremot tar Nya språket lyfter! även upp 

skriva samt tala.  

 

A Observationspunkter för lärare 

 

Observationspunkter för elev 

A:1 Eleven visar uppmärksamhet vid 

högläsning 

 

Jag lyssnar och följer med i handlingen när 

någon läser för mig 

A:2 Eleven ”läser” både på och mellan raderna 

vid lärarens högläsning 

 

Jag förstår vad texten handlar om när någon 

läser för mig 

A:3 Eleven läser ord som helheter (logografisk 

läsning) och börjar känna igen några 

bokstäver 

 

Jag känner igen en del ord när jag läser 

A:4 Eleven känner igen flera bokstäver och 

har knäckt läskoden 

 

Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop 

dem till ord 

Avstämning A:  

Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet  

Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser 

Figur 6. Observation och avstämning A:1- A:4 ur Nya språket lyfter! (Efter Skolverket 2011:72) 
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B Observationspunkter för lärare 

 

Observationspunkter för elev 

B:1 Eleven kan alla bokstävers namn och ljud, 

ljudar ihop ord och börjar utnyttja den 

ortografiska avkodningsstrategin 

(helordsläsning) 

 

Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv 

B:2 Eleven visar förståelse vid egen läsning 

 

Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det 

handlar om 

B:3 Eleven ”läser mellan raderna” vid egen 

läsning av elevnära texter 

 

Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag 

läser 

B:4 Eleven använder olika strategier som stöd 

i läsningen 

 

Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en 

text 

Avstämning B:  

Eleven läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning samt visar 

förståelse vid egen läsning 

Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel 

Figur 7. Observation och avstämning B:1- B:4 ur Nya språket lyfter! (Efter Skolverket 2011:72) 

 

C Observationspunkter för lärare 

 

Observationspunkter för elev 

C:1 Eleven läser för upplevelse och lärande 

 

Jag läser för att uppleva och lära 

C:2 Eleven läser ofta och regelbundet både 

korta och längre texter i olika genrer 

 

Jag läser olika typer av texter ofta och 

regelbundet 

C:3 Eleven ”läser mellan raderna” d.v.s. tolkar 

och förstår innehåll i berättelser och 

faktatext 

 

Jag förstår det viktiga i berättelser och 

faktatexter 

Avstämning C: 

Eleven läser flytande med förståelse både kortare och längre texter där ortografisk 

helordsläsning dominerar 

Jag kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser 

Figur 8. Observation och avstämning C:1- C:3 ur Nya Språket lyfter!(Efter Skolverket 2011:73) 
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D Observationspunkter för lärare 

 

Observationspunkter för elev 

D:1 Eleven tar hjälp av ordens uppbyggnad för 

att underlätta läsflyt och läsförståelse 

 

Jag känner lätt igen hela ord och delar av ord när 

jag läser 

D:2 Eleven använder varierade lästekniker 

beroende på syftet med läsningen 

 

Jag läser på olika sätt beroende på syftet med 

läsningen 

D:3 Eleven läser regelbundet längre texter 

inom olika genrer med flyt och förståelse 

 

Jag kan läsa långa texter flytande och förstår det 

jag läser 

Avstämning D: 

Eleven läser obehindrat med förståelse 

Jag kan läsa och förstå olika slags texter och förstår att de har olika syften 

Figur 9. Observation och avstämning D:1- D:3 ur Nya Språket lyfter! (Efter Skolverket 2011:73) 
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Bilaga 2: Frågeformulär 

Examensarbete 

Sara Eklund 

Jenny Lindskog 

 

Frågeformulär till______________________________________ 

 

1. Hur stort inflytande har du som rektor över lärarnas sätt att arbeta? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. Arbetar er skola med något gemensamt kartläggningsmaterial kring 

språkutveckling, eller ligger det på den enskilde läraren att bestämma? 

(exempelvis Bornholmsmodellen, God läsutveckling, LUS) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. Har ni tagit del av den språkutvecklingsplan som Eskilstuna kommun skickat ut? 

Om ja, hur ställer ni er till den? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 


