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Sammandrag 

Under vårterminen 2010 startar en liten mindre skola i södra Sverige ett projekt  med att 

introducera en ny metod för att öka  elevernas färdigheter inom läs -och skrivinlärning. 

Programmet skolan ska börja arbeta med fr om höstterminen 2010 är TIL-programmet, Tidig 

Intensiv Lästräning ( Dahlin, 2006). Tanken med specifikt detta program, är att kunna erbjuda 

alla elever en möjlighet för en bra språkutveckling. Programmet vänder sig i första hand till 

elever i årskurs 1 och 2 som inte kommit igång med sin läsning. Alla elever får under tolv 

veckor arbeta intensivt med lästräning. Eftersom jag under mina vfu-perioder har sett att läs- 

och skrivsvårigheter är ett dilemma för vissa elever, valde jag att undersöka varför 

pedagogerna på den här skolan valde TIL som arbetsmetod / sätt. 

 

Arbetet börjar med en kort redogörelse över hur skolan i dag arbetar med läs-och 

skrivinlärnig. Sedan följer en teoretisk anknytning utifrån det Sociokulturella perspektivet. 

Efter det har jag valt att presentera tidigare forskning om läs- och skrivinlärning utifrån 

litteraturstudier. Jag har även valt att presentera några väl kända lästraditioner och 

läsinlärningsmetoder. Därefter kommer metoddel och intervjuresultat. Underlag för intervjuer 

finns med som bilaga längst bak. 

 

Syftet med arbetet har varit att förstå  vilka förväntningar och kunskaper pedagogerna på den 

undersökta skolan har inför introduktionen av TIL-programmet för läs och skrivinlärning, för 

de elever som behöver, samt vad det är som gör att de anser TIL- programmet bättre än något 

annat. 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord 

metoder , föräldrasamverkan, TIL, Reading Recovery 
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Förord 

 

Det har varit mycket intressant och givande att göra det här självständiga arbetet och på mitt 

sätt få visa på de erfarenheter jag har skaffat mig under mina år som lärarstudent. Hur viktigt 

det är för oss som pedagoger att vara intresserade och engagerade för att få med alla på spåret 

vad gäller att lära sig läsa och skriva, det finns tyvärr alldeles för många elever idag som har 

stora problem. Jag har under min studietid med hjälp av både teori och praktik, fått en insikt i 

och ny förståelse för mina egna barns läs och skrivinlärning som jag tidigare inte förstått eller 

ens haft en aning om. Jag förstår nu hur många olika vägar till skriftspråket fyra barn kan gå.  

 

Ett stort tack till Kerstin Gustafson för handledning och goda råd under arbetes gång. Ett stort 

tack till Monica Dahlin för ditt tillmötesgående, samt ett jättetack till Er pedagoger som jag 

har träffat och intervjuat. Utan Er alla hade det här arbetet inte varit möjligt. 

 

 

Åsa Wiberg 

Maj 2010 
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Inledning 

Under min lärarutbildning vid Högskolan på Gotland, har jag genomfört ett flertal  

praktikperioder ute på olika skolor. Mina observationer från dessa vfu-perioder har handlat 

om de tidiga skolåren, där det faktiskt finns ett antal elever som har svårigheter när det gäller 

att lära sig att läsa och skriva. Att kunna läsa och skriva är viktigt utan det har vi inget språk, 

här handlar det inte enbart om att ämnet svenska utan även matematik ställer krav på att alla 

ska kunna läsa. Ett av skolans och den enskilde pedagogens viktigaste uppdrag handlar om att 

skapa möjligheter för alla barn. Det handlar om att tidigt väcka en nyfikenhet hos varje elev så 

att de genom intresse och motivation vågar och vill lära sig läsa och skriva för en mängd olika 

syften. Att barnen så tidigt som möjligt kan börja lära sig läsa så att de förstår vad de läser. 

Det är oerhört viktigt! 

 

”Oavsett vilket arbetssätt barnen använder, sker läs- och skrivinlärningen lättast i 

sammanhang som fyller en mening i deras liv, sammanhang för vilka de har en god 

förståelse”. 

 (Björk, Liberg 1996:10)  
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Syfte 

Syftet med mitt arbete är att förstå vilka förväntningar och kunskaper pedagogerna på den 

undersökta skolan har inför introduktionen av TIL-programmet för läs och skrivinlärning, för 

de elever som behöver, samt vad det är som gör att de anser TIL- programmet bättre än något 

annat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågeställning 

 

 Vilka förväntningar finns inför TIL- programmet? 

 Vilka kunskaper krävs av pedagogerna? 

 Hur har beslut tagits inför introduktion av programmet? 
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Bakgrund 

Under min lärarutbildning vid Högskolan på Gotland, har jag genomfört några Vfu- perioder 

ute på olika skolor. Observationerna har hjälpt mig att få klarhet i hur många elever som har 

det besvärligt  med att lära sig läsa och skriva . Utifrån detta ser jag hur viktigt det är att tidigt 

börja arbeta med språkutveckling i skolan.  Eftersom läsinlärning  intresserar mig, tog jag 

kontakt med en mindre skola där jag visste att de var på gång att introducera TIL- en ny 

metod för läsinlärning. Eftersom den aktuella skolan är först inom denna kommun att starta  

detta program såg jag det som en intressant möjlighet till en djupare kunskap i hur arbetet 

med TIL-programmet kommer att se ut.  Programmet har under 2006 utvecklats utifrån 

Reading Recovery för att passa svenska förhållanden av en kvinna vid namn Monica Dahlin.  

 

Målsättning med att arbeta med just TIL- programmet är att tidigt få fatt i de elever som 

riskerar att inte nå kursplanens mål i ämnet svenska. Det här programmet vänder sig i första 

hand till elever i de lägre årskurserna som inte kommit så långt med sin läsning och bygger på 

att dagligt arbeta i 30 minuter under tolv veckor med en intensiv en-till-en- undervisning, 

vanligtvis tillsammans med skolans specialpedagog.  

Programmet kräver en kontrakterad överenskommelse med hemmet. Utöver de 30 minuter 

eleven läser med specialpedagogen i skolan skall eleven läsa för sina föräldrar i 15 minuter. 

Genom att arbeta med TIL- programmet anser man sig tidigt kunna hitta de elever som ligger 

i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter. 

( http://www.til-pedagogik.se/til-pedagogik.html) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.til-pedagogik.se/til-pedagogik.html
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Koppling till styrdokument  

Lpo94 talar om att när det gäller att ge barn/elever en bra grogrund för en kvalitativ 

utveckling inom skolan, krävs det intresserade och engagerade pedagoger som tidigt erbjuder 

olika möjligheter för att alla ska få en rättvis chans till att lära sig att läsa och skriva. 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov och  skolans uppdrag 

är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. I samarbete med hemmet 

skall skolan främja elevens utveckling till ansvarkännande människor och 

samhällsmedlemmar. Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet, skolan 

skall även sträva efter att var en levande social gemenskap som ger trygghet vilja och lust till 

att lära. Detta kräver bra förebilder i trygga och kompetenta pedagoger som utifrån en 

profession skapar förutsättningar för en kvalitativ skola för alla. Kunskap handlar om att 

skolan skapar en bra grund för varje individs lärande. Utforskande nyfikenhet och lust att lära 

ska i en balanserad och integrerad undervisning erbjudas alla elever . 

 

Enligt läroplanen (Lpo94) har skolan ett ansvar för att varje elev efter att ha gått ut 

grundskolan ” behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer 

och tankar i tal och skrift”. Vidare säger läroplanen att ” skolan har ett särskilt ansvar för de 

elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen” 

 ( Skolverket 2006) 

 

 

Lpfö98 poängterar det livslånga lärandet. Redan på den här nivån ska barnen erbjudas 

möjligheter och stöd för en bra grund inför språket och lärandet. I förskolan skall stor vikt 

läggas vid att stimulera och ta tillvara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga 

världen. När det gäller utveckling och lärande ska pedagogiken redan i förskolan genomsyras 

av en blandning av en verksamhet som utgår från barnens egna intresse, vilket bidrar till att 

skapa en mångfald i varje barns lärande. I förskolan ska det finnas en målinriktning och en 

strävan mot att varje barn utvecklar nyfikenhet och lust att lära sig; 

 lyssna, berätta 

 utveckla ett rikt och nyanserat talspråk 

 leka med ord, intressera sig för skriftspråket 
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Kursplan för ämnet svenska 

I kursplanen för ämnet svenska (Skolverket 2000-07) kan man läsa om vilket syfte man har 

med att ge eleverna möjligheter att använda och utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa 

och skriva samt uppleva och lära av skönlitteratur, film och teater. Språkförmågan har stor 

betydelse för allt arbete i skolan och för elevernas fortsatta liv och verksamhet i samhället.  

Skolans viktigaste uppdrag är att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling. 

Ämnet skall ge läs, film och teaterupplevelser och tillfällen att utbyta erfarenheter kring dessa. 

Man talar om vikten av det vidgade textbegreppet. 

 

Språket och litteraturen har stor betydelse för den personliga identiteten. Språket har en 

nyckelställning i skolarbetet. Genom språket sker kommunikation och samarbete med andra. 

Kunskap bildas genom språket och genom språket görs den synlig och hanterbar. Det skrivna 

ordets betydelse är stor och det informationssamhälle som vi idag lever i ställer stora krav på 

att vi kan hantera och tillgodogöra oss det på bästa sätt. Den snabba utvecklingen i samhället 

skapar möjligheter för utveckling och samtidigt en förväntning på god språkförmåga hos alla. 

Språket i såväl tal som skrift är av grundläggande betydelse för lärandet. Språket utvecklas i 

ett socialt samspel med andra. Det är genom att låta eleverna använda sig av olika strategier 

som att tala, lyssna, läsa, skriva och tänka som de utvecklar goda språkfärdigheter . Förutsatt 

att de erbjuds i för eleverna meningsfulla sammanhang. I kursplanen för svenska finns 

formuleringen att skolans strävan är att eleven kan, vill och vågar använda sitt talade språk. 
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Teori  

 Jag har i min undersökning valt att utgå från Lev Vygotskij ( 1896-1934) som är 

förgrundsgestalten för ett sociokulturellt perspektiv på lärandet. Enligt Strandberg (2006) 

handlar orden socio- kulturell om hur människans utveckling är förankrad i interaktion med 

andra människor och i kultur (artefakter), vi möter inte världen direkt. Mellan oss och världen 

finns medierande artefakter- verktyg och tecken- som hjälper oss när vi löser problem, tänker 

och minns eller när vi utför en arbetsuppgift. ( Strandberg 2006:11) 

Eftersom den sociokulturella teorin (ursprungligen benämnt sociokonstruktivistisk teori) är 

nog så aktuell inom den mångkulturella arena som alla barn vistas i dagligen, nämligen skolan 

ser jag den som en väl fungerande teori  att koppla till läsinlärning. Hela läroprocessen när det 

gäller TIL-programmet stämmer väl överens med begreppen artefakter, kompensatorisk 

undervisning och socialt samspel. 

 

 

Sociokulturellt perspektiv 

Vygotskij fokuserar på relationen mellan barn och vuxna, enligt hans teori hör språket och 

kulturen ihop och den verbala tanken är inte medfödd. Lärandet sker interaktivt. Grundsynen 

är att barnets språk och kommunikation utgör länken mellan barnet och omgivningen. 

Lärandet utgår inte från barnets egen aktivitet utan i samspel med andra individer. Vygotskij 

betraktar imitation som ett inlärningsredskap, han ser imitation som en aktiv process vars 

kärna är den sociala interaktionen. Det går inte att bortse från betydelsen av den kultur barnet 

lever i eller det språkliga sammanhang det ingår i . 

Roger Säljö (2000) förklarar det sociokulturella perspektivet som kulturpsykologiskt eftersom 

det handlar om hur människor tillägnar sig och formas av deltagande i kulturella aktiviteter 

och hur de använder sig av de artefakter som kulturen tillhandahåller . Han beskriver och 

pekar på betydelsen av tillgång av artefakter och kompensatoriska hjälpmedel inom just det 

sociokulturella perspektivet, för att en betydande progression inom lärande och utveckling ska 

ske. 
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Lärandet som progession 

När läraren förstår hur eleven tänker, kan läraren utmana eleven på rätt nivå, det är lärarens 

uppgift att vägleda eleven – social kommunikation. Vygotskij poängtera dialogens betydelse 

för kunskapsutveckling. Zonen för inlärning utgörs av den nivå där eleven kan utvecklas med 

assistans, dvs utgörs av den zon för inlärning som eleven inte klarar på egen hand idag men på 

egen hand kan klara imorgon, Den proximala utvecklingszonen. 

Vygotskij poängterar vikten av att kunna bestämma den proximala utvecklingszonen för sina 

elever eftersom denna är individunik och eleven måste få rätt utmaningar i skolan för att 

utvecklas.  

 

Artefakter  

Läsfärdighet som är en mycket komplex färdighet finns inte i vår hjärna från början utan den 

finns för människor i kulturer där det finns böcker; alfabet, pennor och papper; det vill säga 

artefakter för läsaktivitet. Läsfärdighet är endast möjlig i kulturer där artefakter för läsning 

finns, där läsning är önskvärd. ( Strandberg, 2006:143) 

 

Kompensatorisk undervisning 

Lärandet handlar inte längre om att få del av information, utan om att kunna göra egna 

erfarenheter i miljöer där fysiska och intellektuella redskap görs tillgängliga på ett för 

individen rimligt sätt. Undervisning - i bemärkelsen vägledning och stöd för lärandeprocessen 

- kommer också i fortsättningen att var en dominerande verksamhet i samhället. 

 ( Säljö 2000:240) 

 

Sammanfattning 

Den sociokulturella kontexten står alltså för att vi formas av den omgivande kultur 

 (artefakter) samt det sammanhang, vi befinner oss i. 

 Läsning sker inte i ett vakuum utan alltid i ett sammanhang -i skolan, hemma eller med 

kamrater. Med vem eller vilka man läser ingår också i den sociokulturella kontexten. 

( Westlund 2009) 
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Litteraturgenomgång 

Tidigare forskning 

Det har forskats en hel del om läs- och skrivundervisning i det viktiga nybörjarstadiet, 

nämligen om hur barn lär sig läsa, men mindre om utvecklingen av läsförståelse, dvs hur man 

förstår det man har läst. Historiskt sett har läsfärdigheten utvecklats sedan slutet av 1600-talet, 

då befolkningen skulle alfabetiseras genom att lära sig läsa religiösa texter utantill. Då 

uppstod en läsrörelse som inte tog hänsyn till att befolkningen förstod vad de läste, de skulle 

enbart kunna läsa. Läsförståelseforskningen är relativt ny, bara ett par decennier gammal. 

Forskning och läsförståelse har således fram till ganska nyligen hamnat i bakvattnet jämfört 

med den forskning som gjorts avseende hur barn tar sig in i skriftspråket och knäcker den 

alfabetiska koden. ( Westlund 2009:48) 

 

Under 1970-talet startade en läsdebatt under namnet The Great Debate i USA. Den handlade  

främst om vilken metod som var lämpligast för den första läsinlärningen i skolan - Whole 

Language eller Phonics. Alltså om man i nybörjarundervisning ska starta med språket som ett 

sätt att kommunicera eller i avkodning och ljudning. Den här debatten spred sig till Sverige 

och gick här under namnet Läskriget. Motpolerna i Sverige blev två metoder som båda bröt 

mot den tidigare dominerande läsebokstraditionen. Dels den tidigare nämnda LTG-metoden, 

som betonade innehållet och förståelsen, dels Wittingmetoden, som betonade 

avkodningsförmågan. ( L som i läsa, M som i metod Hasse Hedström 2009: 12) 

 

Enligt Hedström ( 2009) kom det under 1990-talet och in på 2000-talet också en del mer udda 

idèer om hur man skulle hjälpa elever som hade problem att komma igång med att läsa och 

skriva. Det var metoder som förespråkade att elever skulle hoppa runt, rulla på golvet och 

träna balans och kroppskoordination. Andra förespråkade att eleverna skulle lyssna på 

Mozart, använda särskilda prismor, få massage och mycket annat. 

Det har visat sig att det generellt inte finns några genväger när det gäller läs- och 

skrivinlärning. Ingen blir en god läsare och kan uttrycka sig i skrift utan att öva sig i att skriva 

och läsa.  

I början på 2000-talet genomfördes det så kallade Konsensusprojektet under ledning av 

professor Mats Myrberg. Huvudsyftet var att lyfta fram sådant som råder enighet om bland 
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svenska forskare när det gäller läs- skrivsvårigheter och läs- och skrivinlärning. Forskarna 

betonade att det inte har så stor betydelse vilken pedagogisk metod som lärarna använder. 

Istället framhölls att det som är viktigast för eleverna ska lyckas i sin läs- och skrivinlärning 

är kompetenta lärare och en strukturerad undervisning. ( Hedström , 2009:13) 

 

Att inte kunna läsa och skriva gör människor handikappade i vårt samhälle. Det finns tecken 

om att barns läsförmåga försämrades markant under 1990-talet i Sverige. Det framkom i 

Trendstudien där elevernas läsförståelse 2001 jämfördes mot deras läsförståelse år 1991. 

Denna försämring är alarmerande och måste tas på allvar. ( http://spica.utv.miun.se) 

  

Enligt Arne Trageton börjar de flesta barn att skriva innan de kan läsa, och det ska man ta 

vara på, han understryker hur viktigt det är att barnen känner lust och lekens betydelse för läs 

och skrivutvecklingen. Trageton menar att det är lättare att skriva än att läsa, och när barnen 

börjar med skrivning ägnar de sig först åt utljudning vilket innebär isärtagande av ord. Han 

menar att fonologisk medvetenhet blir en följd av läs och skrivinlärning, och att läsprocessen 

då fortgår genom att texten delas upp i sats, ord, morfem och stavelse till fonem. Trageton 

förespråkar att dator med fördel kan erbjudas elever med svårigheter att forma bokstäver, men 

anser inte att rättstavningsprogram ska användas vid den tidiga skriv- och läsinlärningen 

 ( Hedström 2009:76) 

 

Ingvar Lundberg anser att fonologisk medvetenhet är en förutsättning för läs- och 

skrivinlärning och att den måste byggas upp innan eleven kan ägna sig åt läsning och 

skrivning. Han menar att muskelrörelserna i händerna, då eleven skriver med pennan, hjälper 

hjärnan att befästa ortografiska mönster. När eleven ljudar högt, hör artikulationen och känner 

musklernas arbete i armar och händer, förstärker det hjärnans möjlighet att minnas 

bokstävernas särart.  
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Sammanfattning 

Mycket forskning under årens lopp har haft fokus på hur barns läs och skrivinlärning ska vara 

utformad för att ge bästa resultat, men även om vilka metoder som är bäst lämpade. Utifrån 

läskriget under 1970-talet kan man säga att vi i Sverige, fick en bra grund att stå på när det 

gäller läs och skrivutveckling. Whole Language och Phonics är två väl fungerande metoder 

som splittrade den traditionella gamla läsläran. Idag är det fritt upp till pedagogen att välja 

metoder efter vilken elevgrupp man får. Enligt Myrberg måste lärare inse att barn går olika 

vägar för att lära sig läsa, därav är han också skeptisk till att använda en stavelsebaserad 

läsinlärningsmetod för nybörjarläsare.  

 

” Jag är överhuvudtaget skeptisk till metodskolor. Det betyder inte att jag avvisar vikten av 

pedagogisk metodik, det ska finnas en tydlig struktur i den inledande läs- och 

skrivundervisningen. Men strukturen är främst till för att läraren ska kunna avgöra hur långt 

eleven har kommit. En viktig del av strukturen är de diagnostiska verktyg som läraren har i 

huvudet. En strukturerad undervisning får inte innebära att alla barn måste göra samma 

sak”.   

( Hedström, 2009:104) 
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Sambandet mellan läsning och skrivning 

Enligt Jörgen Frost är förhållandet mellan skrivning och läsning en viktig aspekt att ta hänsyn 

till när man ska lägga upp läsundervisningen för nybörjare i skolan. För det första påpekar han 

den fördel som barnet har om de redan i förskolan får möjlighet att utforska skriftspråket för 

att på så sätt få skaffa sig erfarenhet av att behandla talspråket analytiskt. För det andra menar 

Frost, att man kan stärka dessa analytiska erfarenheter genom språklekar, som man gjorde i 

både Osloprojektet och Bornholmsprojektet. För det tredje är det enligt Frost en fördel om 

man i högre grad arbetar parallellt med skrivning och läsning i första klass än vad man brukar 

göra i den traditionella nybörjarundervisningen i läsning. Osloprojektet påvisade betydelsen 

av att föra in skriftspråket i förskolans vardagliga liv och hur viktigt det är med tidiga insatser 

så snart man upptäcker att barn i första klass får problem med att förstå den skriftliga 

principen. Med utgångspunkt från arbetet med språkregler i det så kallade Bornholmsprojektet 

visar att barn lättare tillägnar sig fonemanalysen än fonemsyntesen. Frost illustrerar de krav 

som skrivning och läsning ställer på de barn som ska erövra skriftspråket med hjälp av den 

läsmetodiska cirkeln – modellen utgörs av en cirkel med en nordpol och en sydpol där man 

kan återfinna talspråket respektive skriftspråket. Modellen försöker visa vad som krävs när 

eleven står inför ett ord i en text som ska läsas. 

( Frost 2007:53-57) 
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Läsmetodiska grundfrågor 

Ett avgörande moment är således samspelet mellan förståelsen av det språkliga innehållet och 

avkodningen av skriftsystemet. Utifrån dessa konstateranden kan vi formulera två 

läsmetodiska grundfrågor: 

1. Hur ska vi på bästa sätt hjälpa nybörjaren i läsning med att överföra sin talspråkliga 

kompetens till läsningen så att den får en meningsfull bas? 

2. Hur ska vi på bästa sätt lära nybörjaren i läsning att förstå sambandet mellan skriftspråket 

och talspråket? 

Det finns olika uppfattningar om hur mycket man ska koncentrera sig på dessa metodikfrågor. 

Vissa menar att det viktigaste är att läsningen från början är starkt kommunikativt inriktad, 

eftersom de menar att detta arbetssätt ökar förståelsen av sambandet mellan talspråk och 

skriftspråk. Andra menar att läsningen från början måste behärskas just som det 

skriftspråkliga system det är, eftersom det är genom avkodningen som innehållet i en text når 

fram till läsaren. ( Frost 2007:28,30) 

 

 

Vad är Språklig medvetenhet? 

Enligt forskning spelar den språkliga medvetenheten stor roll för hur elevernas läs- och 

skrivförmåga utvecklas. Inom detta begrepp talar man om två viktiga infallsvinklar som man 

inte får blanda ihop. Målet med språklig medvetenhet är att eleverna självständigt ska kunna 

tänka på språket, att de lägger märke till språkets form och själva tänker på hur något sägs 

eller skrivs. Ett barn med god språklig förmåga kan ha svag språklig medvetenhet, medan ett 

barn med svag språklig förmåga kan ha god språklig medvetenhet. ( http://www.lukimat.fi) 

 

Enligt Inger Fridolfsson (2008,s.22 ) är det en fördel om vi kan utkristallisera vad i språket 

som brister, men även vad som fungerar bra om vi överhuvudtaget ska kunna analysera ett 

barns språkliga förmåga. De nivåer man oftast nämner och som anses ha mest betydelse för 

läsutvecklingen är den fonologiska, den semantiska och den grammatiska nivån. 

 

 

http://www.lukimat.fi/
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Lästraditioner - Reading Recovery 

Många är de metoder som används av pedagoger i dagens skolor, för att på bästa sätt vägleda 

elever mot en så bra utvecklande läs- och skrivinlärning som möjligt. De flesta 

läsinlärningsmetoder härstammar utifrån två läspedagogiska traditioner, Whole Language och 

Phonics.  

 

Whole Language -  läsinlärning med hela texter som utgångspunkt 

De grundläggande teserna inom Whole Language är att en nybörjarläsare snabbt ska inse att 

text har en mening och att skrift förmedlar budskap. Stor vikt läggs vid att eleverna själva ska 

få välja hur de vill lära sig. En annan grundläggande uppfattning är att eleven inte ska 

undervisas i läsning, utan genom att läsa texter förväntas de på egen hand förstå principen för 

avkodning. Man betonar att läsning är en meningsskapande process där förmågan att 

sammanljuda har en underordnad betydelse. Av den orsaken lägger man heller inte ner något 

preventivt arbete på fonologisk träning eller på att koppla fonemen till bokstäver. Traditionen 

poängterar att texterna ska vara hämtade ur elevens egna erfarenhet och från deras vardagsliv 

så att de på så sätt ska kunna känna igen sig. Stor vikt läggs också vid barns eget skrivande 

och man menar att många barn lär sig läsa just genom att skriva egna texter, anhängare av 

Whole Language är kritiska mot en allt för strukturerad undervisning och menar att barn lär 

sig bäst på egen hand, under förutsättning att de får meningsfulla texter att arbeta med. 

 ( Fridolfsson 2008.86-87) 

 

Phonics -  läsinlärning som utgår från ordens fonem 

 I läsinlärningspedagogik som har sin grund i phonics - traditionen inriktas inlärningen på att 

eleven först och främst ska förstå den alfabetiska principen och att den ska förstå sambandet 

mellan ljud och bokstav. Man menar att en bra avkodningsförmåga är det grundläggande 

verktyg som krävs för en god läsning och först när läsningen har uppnått ett flyt tränas 

förståelsen och innehållet. Enligt anhängare av phonics- traditionen måste eleven följaktligen 

lära sig den alfabetiska principen- kopplingen mellan grafem och fonem- för att bli en god 

läsare och förståelse för den är det viktigaste steget för att erövra avkodningen. Avkodningen 

måste därefter bli automatiserad för att läsningen sedan ska kunna fungera med flyt. 
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Inom phonics- traditionen lägger man stor omsorg på att träna bokstäverna och på att öva upp 

den fonologiska medvetenheten. Inlärningen sker stegvis och ett moment i taget lärs in. 

Bokstavsinlärningen sker således mycket strukturerat och varje bokstav tränas omsorgsfullt 

och separat från varandra. Syftet med dessa övningar är att barnen ska bli säkra på varje 

bokstavs form och ljud. Så småningom tränas även sammanljudningen. Barnen övar 

sammanljudningsförmåga med hjälp av enstaka ord eller enkla texter. Lästräning sker 

företrädesvis med hjälp av en gemensam läsebok. ( Fridolfsson 2008:87-88) 

 

Att ta till vara på de båda lästraditionernas fördelar 

Enligt Fridolfsson (2008) är det många forskare som stöder uppfattningen att Whole 

Language inte är bra för de svaga läsarna, just för att de inte får tillräcklig träning i 

fonologiska medvetenhet och avkodning. Därför anser många kritiker att Whole Language 

egentligen inte är någon läsinlärningsmetod utan främst ett förhållningssätt till läs- och 

skrivinlärning.  Trots denna kritik är det viktigt att inse att arbetsformen har fördelar och 

styrkor som inte får förbises. Såväl Phonics som Whole Language har sina förtjänster och 

många forskare menar att man måste utnyttja de båda inriktningarnas positiva sidor. 

 

Phonics används i de fall då läsaren ljudar och måste uppmärksamma varje enskild bokstav i 

orden. Whole Language använder sig läsaren av för att göra sig en föreställning om vad texten 

handlar om genom att använda sin förförståelse och omgivande ledtrådar. 

På så sätt ät det angeläget att båda traditionerna kommer till användning i den första 

läsundervisningen - Phonics för att träna den tekniska sidan och Whole Language för att 

förstå meningen i det man läst. ( Fridolfsson 2008 : 90-91) 
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 Presentation av några läsinlärningsmetoder 

Min undersökning handlar om att redogöra för vilka förväntningar några lärare har inför att  

introducera TIL- programmet- Tidig intensiv läsinlärning som första skola i en kommun, samt 

att enkelt förklara vilka metoder som idag används för läsinlärning. Nu använder pedagogerna 

sig av Bornholmsmetoden, vilken är mer inriktad på barn i förskoleklass. Nu ser de TIL – 

programmet som ett fantastiskt tillfälle till att öka procenten av läskunniga barn, men även för 

sitt egna arbete  med att tidigare hitta de lässvaga eleverna. Alla elever som behöver 

programmet ska få chansen. Många metoder har omarbetats och modifierats utifrån Reading 

Recovery - en pedagogik som används på Nya Zeeland till att även kunna fungera i svenska 

skolor. 

 

Bornholmsmodellen 

Metoden har sitt ursprung i Danmark, där det startade som ett vetenskapligt projekt . Syftet 

med projektet var att visa hur ett förebyggande program kan ge effekt på den första 

läsinlärningen. Det danska materialet har sen bearbetats av Ingvar Lundberg under 1990-talet 

för att passa svenska förhållanden. Uppläggningen är strukturerad med dagliga stunder med 

språklekar. Det är en modellen där grunden för läsinlärning utgörs av språklekar i form av 

sånger, ramsor och rim.( www.Bornholmsmodellen.se) 

 

Kiwimetoden 

Läsinlärning startar i samtalet 

Kiwimetoden är ett arbetssätt som kan användas i alla ämnen, men fokus ligger på 

språkutveckling och på läs- och skrivinlärning. Metoden bygger på det arbetssätt som används 

i Nya Zeeland. Kiwimetoden har fyra grundstenar: högläsning, gemensam läsning, vägledd 

läsning och självständig läsning. Metoden är enbart en helordsmetod där man inte arbetar med  

enskilda bokstäver och bokstavsljud. 

 

 

 

 

http://www.bornholmsmodellen.se/
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TIL 

Tidig intensiv lästräning 

Upphovskvinnan till TIL-programmet heter Monica Dahlin, som har arbetat som speciallärare 

i många år. Hon hittade inspiration till sin läsinlärningsmetod när hon kom i kontakt med läs- 

och skrivinlärningsprogrammet Reading Recovery, ett program som har utvecklats av 

pedagogen Marie Clay på Nya Zeeland. 

 

Monica Dahlin betonar hur viktigt det är att barnen tidigt lär sig läsa. Därför är metodens 

själva utgångspunkt vikten av att testa tidigt och att därefter snabbt sätta in rätt åtgärder. Hon 

anser att det är helt fel att passivt vänta in elever som inte kommer igång med sin läsning. 

Eleverna själva förväntar sig att de ska lära sig läsa när de börjar skolan. Det här är också 

elever som ganska snabbt riskerar att få svårt med andra skolämnen som kräver att de kan 

läsa. Ibland uppmärksammas inte elevens svårigheter förrän vid de nationella proven i år 5. 

En hörnsten i programmet är samarbete med föräldrarna. Testmaterialet består av fjorton 

delprov och alla elever i klassen genomför dessa. Åtta av proven ska vara avklarade före 

juluppehållet under årskurs1 De elever som efter första terminen inte uppnår godkänt 

testresultat erbjuds en -till –en -undervisning i omkring tolv veckor. De test i språklig 

medvetenhet som används tar upp ordanalys, ordavkodning och förståelse. Dahlin anser att 

om man följer metoden efter regelboken klarar alla barn att lära sig läsa under denna period. 

 

Sammanfattning 

Ett flertal tidigare läsinlärningsmetoder, är modifierad men även inspirerade av den pedagogik 

som präglat den Nya Zeeländska skolan med tidig intensiv läsinlärning. De ovanstående 

modellerna har alla inriktning mot en tidig läsinlärning, man framhåller vikten av att barnen 

tidigt får ett intresse för det skrivna ordet för att stärka barnens självkänsla och självbild för 

att locka fram läsglädjen hos barnen. Så långt finns det en gemensam nämnare, när det gäller 

TIL är arbetsgången mycket mer strikt, hela programmet föregås av en diagnostisering av 

vilka barn som kommer att bli erbjudna att deltaga i TIL- programmet , samt är föräldrarnas 

medverkan en framstående hörnsten i TIL. 
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Metod 

För att få svar på mina forskningsfrågor valde jag att intervjua fem lärare och en speciallärare, 

verksamma i skolår 1-3. 

Nedan följer beskrivning på hur jag gick tillväga i min undersökning. Jag inleder med att 

berätta om val av metod och det alternativ jag övervägde. Sedan följer en beskrivning av 

urvalsprocessen och en redogörelse för mitt upplägg med intervjuerna. Slutligen behandlar jag 

hur jag uppfyllt de etiska aspekterna i vår undersökning. 

 

 

Metodval 

Mitt syfte var att synliggöra vilka förväntningar som finns på en skola där de ska introducera 

lästräningsprogrammet TIL, valde jag att använda mig av kvalitativa intervjuer. Enligt (Trost 

2005) utmärks denna typ av intervjuer bland annat av att man ställer enkla och raka frågor och 

på så vis får man komplexa, innehållsrika svar. (Trost 2005:7). Utifrån det ser jag en 

kvalitativ studie som mest rimlig för min undersökning, eftersom mitt syfte är att få syn på 

hur de olika pedagogerna resonerar kring introduktionen av TIL. Skulle jag däremot intressera 

mig för hur stor procent av pedagogerna som tycker på det ena eller andra sättet, skulle jag 

istället enligt Trost (2005:14) ha valt en kvantitativ studie.  

Jag valde att använda mig av fokusgruppintervjuer som en datainsamlingsmetod, för att 

understryka att intervjun har ett fokus, dvs. att den är strukturerad, att den handlar om ett 

tema- TIL. Enligt Trost ( 2005:22) ser han det som en självklarhet att seriösa intervjuer skall 

ha ett fokus, och då är etikettspecifikationen onödig med det menar han att intervjun går ut på 

att förstå hur den intervjuade tänker och känner, vilka erfarenheter den har, hur den 

intervjuades föreställningsvärld ser ut.  

 

Alternativa tillvägagångssätt 

 Att både intervjua och observera lärare var ett tillvägagångssätt, ett annat alternativ hade varit 

att bjuda in klasslärare och speciallärare till enskilda intervjuer med var och en. En fördel med 

det senare alternativet hade givit mig en möjlighet att koncentrera mig på en respondent i 

taget . Eftersom min tid var begränsad, och att jag som nybörjare inom forskning kände mig 

osäker valde jag att istället inrikta mig på en fokusgruppintervju. Tyvärr fick en respondent  

förhinder att komma till avtalad tid, vilket skapade ytterligare ett intervjutillfälle, en enskild 
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intervju, i direkt anslutning till fokusgruppintervjun. Detta har inte påverkat resultatet av 

intervjuerna. 

 

 

Urval 

Mitt urval blev naturligt begränsat till de pedagoger som arbetar på lågstadiet i den utvalda 

skolan, och som skulle vara delaktiga i introduktionen av TIL- programmet. Respondenterna 

består av fyra klasslärare och en speciallärare, alla är kvinnor. Respondenterna är i åldrarna 

39-60, de tre lärarna är alla verksamma i grundskolans årskurs 1-3, specialläraren har det 

övergripande ansvaret för TIL, samt verksam som tillsvidarelärare i skolans årskurs 1-7. 

 

 

Genomförande 

Integritet 

Jag tog kontakt med respondenterna via personligt besök på den aktuella skolan som var i 

fokus för min undersökning. Jag förklarade syftet med min intervju och vad mitt 

examensarbete skulle handla om. Respondenterna fick bestämma tid och plats . För att ingen 

skulle känna sig tvungen till medverkande i intervjun förklarade jag att det var frivilligt att 

svara på frågorna samt att man själv väljer om och när man vill avbryta. Jag informerade 

respondenterna att jag inte tänker publicera deras riktiga namn, samt att materialet enbart 

kommer att användas av mig i forskningssyfte. En viktig aspekt för intervjutillfällen är att 

respektera den enskildes integritet. ( Trost 2005:63) 

 

Se på den du talar med 

Intervjutillfällena genomfördes i lärarrummet, vi satt alla runt ett bord så att vi kunde ha 

ögonkontakt.  Trost (2005) betonar vikten av att du tittar på den du talar med, det kan annars 

uppfattas som brist på intresse, det intrycket får man som intervjuare aldrig ge. Att titta på den 

man talar med har även det att göra med den icke-verbala kommunikationen mellan den 

intervjuade och intervjuaren. Den icke-verbala kommunikationen får dock inte överdrivas av 

intervjuaren - utan bör registreras och tolkas med måtta. 
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Tidsaspekt 

 Det blev två intervjutillfällen under en och samma dag, eftersom Specialläraren inte hade 

möjlighet att komma till utsatt tid. Varje intervju pågick i cirka 50 minuter. Enligt Trost(2005) 

bör en intervju med dess innehåll och omfattning inte ta alltför lång tid vare sig för den 

intervjuade eller intervjuaren. Vad som är alltför lång tid är vanligen avhängigt dels 

ämnesområdet, dels ock de intervjuades situation. Att hålla på med en intervju i flera timmar 

kan tyda på en viss brist på respekt för andra människor och deras andra göranden än min 

intervju. Det kan också tyda på en brist i planeringen och genomförandet av intervjun.( Trost 

2005:62) 

 

 

Som inledning till intervjutillfällena förklarade jag syftet med min undersökning, samt 

presenterade Vetenskapsrådets fyra huvudkrav som gäller vid intervjuer. Eftersom jag ville ha 

spontana svar på mina frågor, hade respondenterna inte fått ta del av dessa i förväg. Den 

intervjuguide som jag hade med och använde mig av under intervjun hade jag förberett 

tidigare utifrån mitt syfte och frågeställning. (se bilaga) 

  

Ljudupptagning 

Jag valde att spela in intervjuerna, och behövde då inte göra en massa anteckningar utan 

kunde koncentrera mig på frågorna och svaren.  Bandspelaren stod mitt på bordet för bästa 

ljudupptagning.  

Intervjutillfällena genomfördes efter skoldagens slut så det var inget som kunde komma 

emellan och störa. Efter fokusgruppintervjun tackade jag pedagogerna för visat intresse innan 

jag stängde av bandspelaren för en liten paus. De fyra pedagogerna förflyttade sig in till ett 

arbetsrum och stängde dörren om sig, och jag inledde nästa intervju med att informera min 

nya respondent om undersökningens syfte och Vetenskapsrådets huvudkrav innan jag återigen 

startade bandspelaren. 
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Trovärdighet 

När det gäller validitet och reliabilitet menar Trost (2005) att trovärdighet kan vara ett bättre 

begrepp att använda vid studier av kvalitativ form och trovärdighet visas då i val av metod 

samt i diskussion och alternativ av densamma. Vid kvalitativa intervjuer ställer man ett antal 

frågor om samma företeelse för att kunna förstå alla dess nyanser. Enligt Trost (2005) blir det 

därför en smula egendomligt att tala om reliabilitet eller tillförlitlighet vid kvalitativa 

intervjuer eftersom det begreppet bygger på en föreställning om att konstans skall råda, dvs. 

att den enskilda människan är stabil eller statisk i sina föreställningar, i sina beteenden och i 

sina åsikter. ..” med det perspektiv jag här tillämpar blir det alldeles galet att se på intervjuer 

på det sättet. Människan är inte alls statisk utan tvärtom hela tiden deltagare och aktör i en 

process”(s. 112). 

 

När det gäller begreppet validitet i kvalitativ intervjuer strävar man efter att komma åt, att få 

veta, vad den intervjuade menar med eller hur han eller hon uppfattar ett ord eller en 

företeelse. (Trost 2005:113). Då jag valt att utgå ifrån mina forskningsfrågor i studien, att jag 

använt bandspelare för att kunna bearbeta fram ett tillförlitligt material utifrån 

respondenternas svar samt kunna återge direkta citat, anser jag denna studie ha hög validitet. 

  

Vid intervjutillfällena har jag valt att utgå från redan färdiga frågeställningar om hur 

introduktionen av TIL kommer att ske. Det uppkom även en del nya frågeställningar och 

följdfrågor under tiden för att ev tydliggöra ytterligare svar. För vidare bearbetning och 

analysering av inspelat material satt jag en hel dag och lyssnade och skrev ned , lyssnade och 

skrev ned. Allt ordagrant och i löpande text, som jag senare strukturerade upp, pedagog för 

pedagog så att det skulle bli mer lättläst och överskådligt när det skulle skrivas in i arbetet. 

Efter min sammanställning av intervjun har jag mailat arbetet till respondenterna för 

godkännande samt eventuell korregering. 

  

  

 

 

 



[Skriv text] 
 

 
26 

 

 

Etiska  övervägande 

Under mitt pågående arbete med intervjuerna har jag hela tiden förhållit mig till 

Vetenskapsrådets fyra huvudkrav. (Vetenskapsrådet 2002) 

Informationskravet- forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. 

Samtidigt som jag informerade de pedagoger som skulle delta i intervjun om Vetenskaps 

rådets fyra huvudkrav, delade jag även ut dessa nedskrivna på papper för att ytterligare 

tydligöra de etiska aspekterna. Varje intervjutillfälle inledde jag med att presentera syftet med 

min uppgift. 

Samtyckeskravet- Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. 

Konfidentialitetskravet- Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. 

För att förhindra kopplingar till skola, kommun och pedagoger kommer jag att använda mig 

av fingerade namn. Alla uppgifter kommer att behandlas med största respekt vad gäller 

anonymitet, vilket respondenterna blivit informerade om inför intervjutillfället. 

Nyttjandekravet- Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. 

Jag har vid intervjutillfällena som inledning informerat respondenterna om att insamlat 

material endast kommer att användas av mig i denna undersökning. 
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Resultat 

Som inledning presenterar jag här kortfattat de fem pedagoger som har intervjuats, därefter  

redovisas resultatet med efterföljande sammanfattning. Jag har i min studie valt att namnge 

respondenterna med fiktiva namn. De kursiva citaten är direkt översatta utifrån 

respondenternas svar under intervjuerna. 

 

Lärarporträtt 

Majken är utbildad förskollärare. Hon har arbetat i 22 år. De första sex åren arbetade hon 

som förskollärare inom förskolan, resterande 17 år har hon arbetat i förskoleklass. Det här 

läsåret har hon samarbetat med en klasslärare i en åldersblandad klass (2-3:a), hon hjälper 

även till som läsresurs på mellanstadiet. 

Malin är utbildad 1-7 lärare i Ma/No . Kompletterat  sin behörighet för Svenska i år 1-3. Hon 

har arbetat som lärare i 13 år. 

Ingrid är utbildad förskollärare, och har arbetat som det i 38 år. Hon har under många år haft 

huvudansvaret för förskoleklass. 

Lisbeth är även hon utbildad 1-7 lärare i Ma/No. Kompletterat sin behörighet för Svenska i 

år1-3. Hon har arbetat som lågstadielärare sedan 1995, innan dess arbetade hon som 

klasslärare i år 4-6. 

Gunnel är utbildad lågstadielärare, hon tog examen 1986 i Rostad, Kalmar. Gunnel har 

fortbildat sig för mellanstadiet i följande ämnen: Ma, Mu, Eng, samt gått högskolekurser för 

barn i behov av särskilt stöd. Hon har 25 år i tjänst, mellan åren 86-06 var hon verksam som 

klasslärare, vidare har hon varit verksam som tillsyningslärare mellan år 07-10.  Gunnel har 

även arbetat som speciallärare och vikarierande rektor i två omgångar. Idag arbetar hon som 

tillsvidarelärare år 1-7. 

 
Alla pedagoger arbetar på samma skola. Skolan är en F-9 skola med drygt 250 elever. 
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Intervjuresultat 

Det som redovisas är resultatet av min fokusgruppsintervju och den enskilda intervjun.. Inför 

intervjuerna har jag förberett och sammanställt ett fåtal frågor. Efter sammanställning och 

bearbetning av resultatet har jag till stor del tagit med allt som framkom under intervjuerna. 

Tidigare och även idag använder sig skolan av Bornholmsmetoden för elevernas 

språkinlärning, vilken de ser som en föregångare till TIL- programmet. Eftersom 

Bornholmsmetoden mest är inriktad mot förskoleklassen ser pedagogerna TIL som en 

uppföljning av Bornholmsmetoden.  ”- vi lärare hade redan tidigare pratat om att vi ville 

satsa mer på de små barnens läsinlärning så att vi fick det färdigt med läsning medans de var 

små . Vi har pratat om det en längre tid, men så mycket mer än så har det inte blivit” 

 

Hur har beslut tagits inför introducering av TIL-programmet  

Det som har hänt under det här läsåret 2009/2010 är att pedagogerna bestämt sig för att lägga 

mer av timplanen för svenska på lågstadiet. Eftersom det är ett bestämt antal timmar svenska 

uträknade för år 1-9, tog de mer timmar av de högre stadierna till de lägre. Lite mer personal 

har det också funnits att tillgå, i alla fall till en början, sen försvann specialläraren. ”- men i 

vilket fall som helst så har vi lagt mer resurser här på låg” 

 

 Specialläraren har vid två tillfällen besökt Specialpedagogiska Myndigheten där hon fått goda 

rekommendationer om TIL- programmet, så när Gunnel åter kommer till skolan informerar 

hon rektorn om de uppgifter hon har fått av Specialpedagogiska Myndigheten. Skolans rektor 

reser till Stockholm och besöker skolforum, där hon träffar Monica Dahlin, upphovskvinnan 

till lästträningsprogrammet TIL. Rektorn finner programmet så intressant att hon 

sammankallar specialpedagogen och specialläraren för att diskutera huruvida de ska gå vidare 

med detta projekt. Beslut togs att genomföra TIL, förutsatt att alla pedagoger var med på 

tåget, ”- Annars hade det blivit svårt”. Rektor bjöd ner Monica Dahlin för att sälja in sitt 

lästräningsprogram. Även Barn och Utbildningsförvaltningen var med och lyssnade. De 

kommer nu att följa skolans arbete med TIL inför eventuellt en uppföljning, men tidigast om 

två år. 

 

 

Pedagoger 

Det började talas om TIL-programmet på skolan, någon hade läst någon reklam om metoden, 

någon annan hade läst på internet men så mycket mer än så var det inte. Pedagogerna började 

söka efter information om just TIL- programmet Tidig intensiv lästräning, de sökte 

information från olika håll, bl a på nätet där Monica Dahlin, upphovskvinnan till TIL, har en  

hemsida med information om programmet. – Egentligen har inte vi gjort ett val, initiativet 
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kommer uppifrån, men vi tyckte att det vi fick höra lät bra utifrån vad rektorn hade hört under 

skolforum. Det bestämdes att Monica Dahlin skulle bjudas ner hit till skolan, för att hålla en 

föreläsning.”- Vi kan inte säga annat än att vi fått den bästa tänkbara introduktion i och med 

att Monica var här. Det hon säger är ju ingen som kan gå emot, det verkar vara så att alla är 

positiva inför detta. - Vi hoppas att det verkligen når fram att vi det verkligen avsätts resurser 

och tid. - Det är ju det här vi vill ha nu, så det måste fungera fullt ut. Men eftersom ett beslut 

nu är taget, har vi lättare att hävda programmet. Vi kan inte genomföra detta om det blir 

någon förändring av tid eller pengar.” 

 

Speciallärare 

Specialläraren har länge sökt efter ett program där utvecklingen går mot fler goda läsare för 

skolans elever.” - Jag har många gånger ställt mig frågan om varför det har sett ut som det 

gör, när det gäller den negativa trenden inom läsutveckling som idag råder. När jag gick på 

högskolan kunde man acceptera att tio procent av eleverna inte var läskunniga, när jag kom 

till den skola som jag arbetar på idag, var acceptansnivån 30 procent!” 

 

 För tre år sedan genomfördes ett samarbete inom rektorsområdet mellan rektorerna och 

Gunnel, då det bestämdes att hon skulle börja arbeta som speciallärare och på det viset 

komma åt fler elever med svårigheter inom läsinlärning. 

”- Det har jag gjort, men tyvärr inte alla elever. - Jag har många gånger ställt mig frågan 

vad  det är som  gör att vi inte har lyckats med detta i klassundervisningen? -Detta är nu inte 

något unikt för just den här skolan, utan över hela landet är det en nedåtgående trend , när 

det gäller elevers färdighet i läsning.” 

 

Sammanfattningsvis  har pedagogerna under läsåret 2009/2010 bestämt  att de vill lägga mer 

resurser på läs- och skrivinlärningen genom att lägga mer av timplanen i svenska på 

lågstadiet. De använder sig idag av Bornholmsmodellen i sin undervisning, men det har nu 

blivit bestämt att TIL – programmet ska introduceras under höstterminen2010. Introduktion 

 av programmet har föregåtts av skolans speciallärare som läst om TIL och besökt 

Specialpedagogiska Myndigheten för att höra om olika screeningsmetoder. Där föreslår man 

TIL- programmet eftersom det har fått väldigt goda resultat. Med dessa rekommendationer 

återvänder hon till skolan med goda förväntningar om att nu ha funnit en väl fungerande 

metod för att bättre kunna fånga upp fler elever på väg att lära sig läsa. TIL-programmet tas 

väl emot av både rektor, specialpedagog och pedagoger, och man bestämmer sig för att starta 

upp under höstterminen 2010.  

 

 

Vilka förväntningar finns inför TIL-programmet  

Under hösten 2010 ska pedagogerna ( klasslärarna) börja kartlägga eleverna läsfärdigheter 

och börja med de olika testerna för år 2. De elever som inte klarar dessa får under vårterminen 

2011 möjlighet att delta i TIL- programmet. Programmet innefattar fjorton tester, 

testmaterialet som används är utifrån IL-basis och utförs inom speciella tidsramar under en 

viss ordning. Om eleverna inte klara åtta av dessa, erbjuds de som inte kommit igång med sin 

läsning, en intensiv en-till-en undervisning under tolv veckor med ett dagligt arbete i 30 
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minuter. När det gäller att kartlägga elevernas läsutveckling, använder pedagogerna det 

utvecklingsschema som finns i God Läsutveckling (I. Lundberg 2005). 

 

Pedagoger 

En förväntning inför TIL- programmet är att de lättare ska kunna identifiera de elever som 

verkligen har uttalade läs – och skrivsvårigheter som t ex.dyslexi. De skulle då kunna lägga 

mer resurser på de som verkligen behöver, ”-men även att komma åt de lite mer onödiga läs- 

och skrivsvårigheter som en del drar på sig .- Om nu programmet fungerar så bra som det 

låter, ska vi slippa lägga extra resurser på mellan- högstadiet. Att sitta och läsa med elever 

på mellan- och högstadiet ska i princip ej behövas då om vi har löst det redan här på 

lågstadiet.” 

 

-” Förväntningar av TIL är att alla ska lämna lågstadiet som läskunniga, men även att vi 

pedagoger, ska bli bättre på att hitta de svaga eleverna. Alla elever som är i behov av extra 

stöd, ska få det .- Vi försöker följa God Läsutveckling, men det är ju ingen metod utan mer en 

checklista eller kartläggning om var eleven befinner sig. - LUS har vi ännu kvar eftersom 

kommunen har bestämt det, och vad vi vet ska det fortgå, men å andra sidan ser man ingen 

direkt efterfrågan av det på samma sätt som förut. Så egentligen vet vi inte riktigt hur det är, 

men vi gör det pliktskyldigt.” 

 

Speciallärare 

Gunnel kommer att bli den på skolan som är ansvarig för TIL-programmet, hon kommer 

tillsammans med en av pedagogerna, Lisbeth, att starta upp under höstterminen 2010 i årskurs 

två. För årskurs ett startar programmet vårtermin 2011.-”Vi har väldigt höga förväntningar 

nu, och vi tror ju att vi kommer att lyckas.”Handledningen vi fått, det vi läst på nätet om 

utvärderingar från TIL- programmet m.m sporrar oss. Vårt arbete med programmet framöver 

får nu visa om det stämmer med alla goda resultat vi läst och hört, och om vi nu kan lyckas. – 

Jag har ju deltagit i en annan process med det här, men tycker att de andra är väldigt duktiga 

och positiva inför introduktionen.” 

 

 Sammanfattningvis  när gäller de förväntningar som finns inför introduktionen av TIL- 

programmet är det genomgående positiva tankar. Alla pedagoger har en stark förhoppning om 

att lyckas med en ökning av de negativa resultat som idag redovisas för elevernas dåliga 

färdigheter när det gäller läsning. Genom att tidigt hitta de som verkligen behöver extra stöd 

redan i lågstadiet, hoppas pedagogerna för elevernas skull, slippa använda extra resurser på 

mellan – och högstadiet.  

 

 

Vilka kunskaper krävs av pedagogerna 

 Pedagogerna återkommer till arbetet med Bornholmsmodellen vilken de ser som ett 

komplement till TIL- Tidig Intensiv Lästräning. Sambandet när det gäller att arbeta med 

metodiska modeller gör det möjligt att tidigt fånga upp de elever som är i behov av extra stöd 

i läsning. Både pedagoger och specialläraren anser också TIL ligga rätt i tiden p g a de 



[Skriv text] 
 

 
31 

uppmaningar Skolverket har om att utveckla en bra bedömarkompetens, samt att bedömning, 

uppföljning och utvärdering är viktiga led  att utveckla i undervisningen. 

 

Pedagoger 

”- Det är viktigt att följa programmet, men du måste ha kunskaper i läsinlärning”.  

 

När det gäller vilka kunskaper de bör ha för att arbeta med TIL, är pedagogerna eniga om att 

man även behöver arbeta med kartläggning och tester. Det finns även en lärarhandledning 

man lätt kan följa 

 

”-, När man gör tester så blir ju allt mycket tydligare, man kan tycka och vilja så mycket- men 

har man inte det på papper så blir det svårt att bevisa. - Du tror du känner barnen och tror 

dig veta att detta klarar hon/han galant, men har du testat så kanske du får det synliggjort för 

dig som pedagog; -Oj då! men det här klarar hon/han inte alls av, utan det är något som jag 

har antagit eller hört av andra.” 

”- det blir verkligen synbart vad som är viktigt, och det blir tydligare för alla! Jag som 

klasslärare vet, men arbetet med TIL gör att det blir tydligare för andra vad som gäller för 

varje elev. Det visar på vad som felar eller inte, det är viktigt att följa programmet till punkt 

och pricka under dessa tolv veckor när vi arbetar tillsammans med dessa barn”. 

 

 

Speciallärare 

”- När det gäller att arbeta med läsutveckling så är det viktigt ha kunskaper i läsinlärning, 

både i fonologi och helordsträning. Eftersom TIL utgår från helhet så ligger tyngdpunkten på 

att man som pedagog är noggrann och inte låter eleven inte slarva, att man verkligen ser till  

att eleven läser varje ord som det står .- Helheten är jätteviktig! Inget slarv, inga gissningar 

inga bokstäver får heller tas bort eller läggas till. –En annan aspekt på kunskaper en pedagog 

behöver ha, är se till att eleven blir delaktig i sin läsprocess. De måste få känna att de lyckas, 

även om det bara är det lilla, få se att det går framåt.  

 

Sammanfattningsvis anser alla pedagoger att tyngdpunkten bör ligga i goda kunskaper i 

läsinlärning om man som pedagog ska arbeta med TIL, men även bör en bra kompetens för 

bedömning finnas eftersom det inom TIL- programmet finns en process när det gäller  

bedömning - genom den kartläggning och de tester som behövs för att se vart eleven befinner 

sig i sin läsutveckling, uppföljning -  de återkommande träffarna dagligen under 12 veckor, 

utvärdering –  att synliggöra det första resultat av programmet efter avslutat arbete om 

tidigast 2 år. 
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Slutdiskussion 

Syftet med min studie har varit att undersöka varför man väljer att introducera 

lästräningsprogrammet TIL i undervisningen på en skola, och vilka förväntningar och 

kunskaper som finns. Jag känner att jag fått en god insikt i hur skolan kommer att arbeta med 

TIL, men även att du som pedagog bör du ha goda kunskaper i läs- och skrivinlärning samt 

vara en person som fångar barnens intresse snabbt och lätt.   

 För att få en djupare insyn i TIL- programmet, använde jag mig av intervjuer som metod för 

att synliggöra pedagogernas förväntningar inför introduktionen av TIL- Tidig Intensiv 

Lästräning. I den litteratur och den teori som jag valt, finns en röd tråd av hur viktigt det att så 

tidigt som möjligt fånga upp de elever som inte kommit igång med sin läsning. Men, hur gör 

man det på bästa sätt och vilken metod är bäst? Eftersom det är vida känt att inga barn är lika, 

att alla barn lär på olika sätt och på olika nivåer, så måste all undervisning utgå från barnets 

egen nivå. Ur ett sociokulturellt perspektiv måste både skola och jag som pedagog erbjuda 

olika elever olika möjligheter till kompensatorisk undervisning. Att lära sig läsa är en konst, 

som redan i tidig ålder börjar med att barnet imiterar de vuxna både när det gäller att tala och 

skriva. För att få med de barn som inte har ett starkt stöd hemifrån, gäller det att skolan kan 

erbjuda en väl strukturerad undervisning i små steg, genom att göra eleven medveten om sina 

framsteg. Det behöver inte vara stora framsteg som påvisas varje gång, men att det skapas en 

förståelse för vilka mål som eftersträvas. Detta är även skolans primära uppdrag.  

Eftersom olika elever kräver olika metoder, bör en bra pedagog känna till alla de olika teorier 

om läsinlärning som finns, för att bättre kunna anpassa undervisning efter behov. Eftersom 

lärandet enligt Vygotskij, inte utgår från barnets egen aktivitet utan i samspel med andra, bör 

jag som pedagog vara väl införstådd med var eleven befinner sig i sin utvecklingsnivå för att 

kunna vägleda och ge stöd på bästa möjliga sätt. Med lästräningsprogram kan alla barn lära 

sig läsa, men måste man följa just en metod? Både ja och nej, det viktigaste budskapet är att 

lärarens kompetens är mer avgörande än att man följer en viss metod till punkt och 

pricka.(www.kodknackarna.se .   

 

http://www.kodknackarna.se/
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Eftersom det är och har varit en nedåtgående trend vad gäller elevers färdigheter i läsning, har 

pedagoger, speciallärare och specialpedagog diskuterat hur de ska kunna bryta mönstret och 

vända det negativa till något positivt. Men hur ska man gå till väga, och vilken metod kan 

fungera bäst? Pedagogerna är alla inställda på att det måste vara en metod som är effektiv och 

strukturerad, det gäller att fånga upp elever så tidigt som möjligt. Idag kommer en talpedagog 

och kollar alla barn när de börjar i förskoleklass, alla elever screenas i årskurserna 1-4. Även 

speciallärare och specialpedagog arbetar med elevers språksvårigheter genom att de erbjuder 

de eleverna att arbeta med LOGOS.  

LOGOS är ett program med övningar för att träna: 

 fonologisk medvetenhet 

 avkodning 

 Stavning, skrivning 

 Ordförråd, begreppsförståelse 

 Läsförståelse / hörförståelse - som handlar om att infoläsa, tolka och reflektera 

 Läshastighet/ läsflyt 

 Visuell perception / arbetsminne 

 Inlärning, stilar 

Samtidigt arbetar klasslärarna med Bornholmsmodellen och använder sig av Kiwimetoden där 

storboken har en central roll för läsinlärningen med högläsning, gemensam och vägledande 

läsning, samt den självständiga läsningen. Hur kommer det sig då att man väljer TIL när det i 

språkforskning läggs fokus på hur viktigt det är att barnet måste ha den fonologiska 

medvetenheten för att kunna knäcka koden.  I handledningen för TIL-programmet finns inga 

konkreta övningar för det fonologiska, samt arbetar man med helordsträning- från helhet till 

del med tyngdpunkt på att ordet måste läsas som det står, inget slarv. Vad kan man då se för 

koppling till Bornholmsmodellen? Här handlar det om språklekar, ljud, rim och ramsor, finns 

det i TIL-programmet? När projektet Bornholmsmodellen skapades, var det för att visa att ett 

förebyggande program kan ge effekt på den första läsinlärningen. Detta kanske ter sig 

konstigt att jag likställer dessa två metoder utifrån detta, men hur det än är så har jag genom 

fördjupade kunskaper och erfarenheter om läs- och skrivinlärning förstått att det handlar om 

att kombinera de båda lästraditionerna Whole Language och Phonics för att skapa 

meningsfulla sammanhang för alla elevers inlärning. Som pedagog ska man inte behöva följa 

en metod slaviskt, utan det viktigaste anser jag är att ha en struktur, och det finns i dessa 

metoder som jag har tagit upp här. Vi måste även hitta bra verktyg / artefakter för att kunna 

erbjuda en lästräning som utgår från varje elevs behov och förutsättningar. Til-programmet 
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kan anses innehålla mycket tester. Alla elever genomgår under ett läsår fjorton olika delprov i 

språklig medvetenhet, Kan man ha valt programmet pg a det fokus som varit angående 

bedömning och nationella prov? Delvis kanske, men tyngdpunkten verkar ligga på att 

verkligen finna en väl fungerande lästräningsmetod för att så tidigt som möjligt skapa en 

Tidig Intensiv Lästräning som kan hjälpa alla, både elever och pedagoger med deras 

gemensamma arbete att vända den dåliga lästrenden mot en positiv läsutveckling. En annan 

hörnsten är det kontrakt som måste skrivas på av båda föräldrarna för att eleven 

överhuvudtaget ska bli erbjuden att delta i TIL-programmet. Bra eller dåligt? Fantastiskt bra 

tycker jag, läs läroplanen. Där står att läsa följande ” I sammarbete med hemmen skall skolan 

främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.” 

( lärarens handbok,2008:37) 
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Bilaga 

 

Intervjuunderlag 

 

1.Varför har ni valt TIL- programmet 

2. Vilka förväntningar har ni inför introduceringen av programmet? 

3. Hur har ni förberett Er? 

4. Hur har beslut om metod tagits? 

5. Har det varit ett gemensamt beslut, eller kommer beslut från någon överordnad ledning? 
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