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Abstract 
 

To teach children how to read is one of the most important assignment in school. By mastering 
reading base for further knowledge in all subjekts. It has great importance in the further school 
attendance. 
 
The intention with this work is to get more knowledge and understanding of how children learn to 
read and sharing my knowledge with people who want to become teachers and others who might be 
interested. For a teacher it´s important to know different kind of facts wich can influence childrens 
development in a positiv or negative sense. 
 
This work describes theories about how children learn to read and how the organisation and group 
can be influenced. By studying litterature and interviewing different kind of teatchers about their 
work in school I have written about childrens different predipositions to learn to read. I have also 
explained how the pupil can attain the goal of being a good reader. In the essay I also tried to give an 
account of some difficulties in reaching this goal. 
 
The result shows how the school adapt the teaching to fit the different requirements and needs of the 
children. The learning environment and the teacher are of great importance to how children learn to 
read. 
 
 
Keywords: reading development, learning environment and teacher. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sammanfattning 
 
Att lära barn läsa är en av skolans viktigaste uppdrag. Genom att behärska läsning får eleven en 
stabil grund inför vidare kunskap i skolans alla ämnen. Det har stor betydelse för den fortsatta 
skolgången. 
 
Syftet med det här arbetet är att få ökad kunskap om och förståelse för barns läsutveckling och även 
delge andra blivande lärare och andra intresserade med de kunskaper jag fått i detta ämne. Som 
lärare är det viktigt att känna till olika faktorer som kan påverka barns läsutveckling i både positiv 
och negativ bemärkelse. 
 
Det här arbetet beskriver teorier om barns läsutveckling och hur organisation och grupp påverkar 
barns läsutveckling. Genom litteraturstudier och intervjuer om pedagogers arbete i skolan har jag 
skrivit om barns olika förutsättningar för att kunna lära sig läsa. Jag har även redogjort för hur eleven 
kan nå målet att bli en läsare. I uppsatsen redogör jag dessutom för några svårigheter som kan finnas 
på vägen mot målet. 
 
Resultatet visar hur man i skolan anpassar undervisningen efter barns olika förutsättningar och 
behov. Inlärningsmiljön och läraren har stor betydelse för barns läsutveckling. 
 
 
Nyckelord: Läsutveckling, inlärningsmiljö och lärare. 
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1. Inledning 
 
1.2 Bakgrund 
Vi lever i ett skriftspråksamhälle där skriven text förmodligen är den största källan till information. 
En god läsförmåga är viktigt för att kunna klara sig bra i samhället. Att behärska läsning är en 
grundförutsättning för att inhämta kunskap i skolans alla ämnesområden och är viktigt för den 
fortsatta skolgången.  Att kunna läsa är alltså en viktig grund för all inlärning då mycket av 
kunskapsinhämtandet idag sker via läsning. Mycket information ska sållas och viktiga beslut ska tas. 
Det kan handla om allt från Internet, artiklar, tidningar, böcker, deklarationsblanketter till att kunna 
sätta sig in i och ta ställning till vilka val man ska göra inför sin framtida pension eller vilken 
elleverantör man ska välja. Att kunna läsa är en rättighet och en förutsättning för ett demokratiskt 
samhälle. 
 
Jag har en bakgrund som förskollärare och i mitt arbete har jag arbetat mycket med barns språkliga 
medvetenhet. Att vara språkligt medveten är en viktig förutsättning för att barn ska kunna lära sig att 
läsa. 
I min framtida roll som lärare kommer jag att lära barn läsa. Det kommer att vara en av mina 
viktigaste arbetsuppgifter som pedagog. Jag är intresserad av hur barn lär sig läsa och som blivande 
lärare tycker jag att det är av stor betydelse att känna till barns läsutveckling och hur man som lärare 
kan hjälpa barnen att utvecklas i sin läsning. 
Som lärare anser jag att det är viktigt att ha en bra teoretisk grundkunskap om barns läsutveckling. 
Jag måste på ett säkert och kvalitativt sätt kunna bedöma vart eleverna befinner sig i sin 
läsutveckling. Jag måste också veta vad som krävs för att kunna hjälpa eleverna att utvecklas och 
övervinna svårigheter de kan möta i sin läsinlärning. 
 
 
1.2 Syfte 
Jag som lärare kommer att möta barn i mitt arbete med olika förutsättningar, erfarenheter och behov. 
Jag behöver kunskap om hur jag ska bemöta dessa barn för att deras skolstart ska bli så mjuk och 
positiv som möjligt. Jag vill kunna skapa de bästa förutsättningarna för att mina elever ska klara sig 
genom skolan med självförtroendet i behåll. Jag behöver ha grundläggande kunskaper om barns 
läsutveckling och veta vilka faktorer som kan påverka barns läsutveckling i positiv och negativ 
riktning. Jag behöver veta hur man undviker att dessa problem uppstår? Med den teoretiska 
kunskapen kan jag lättare komma tillrätta med problem och bryta onda läscirklar innan de har hunnit 
etablerats. 
 
Jag vill i den här uppsatsen undersöka hur organisation och grupp påverkar barns läsutveckling. 
Individuella läsproblematiker som t.ex. dyslexi kommer inte att beröras. Istället är det de svårigheter 
barn kan möta på grund av olika orsaker när undervisningen inte svarar mot det enskilda barnets 
behov. 
 
 

1.3 Problemformuleringar 
Hur stöds och stimuleras barnen till en god läsutveckling? Hur kan man undvika hinder på vägen dit? 
Hur pedagoger arbetar i förskoleklass och i grundskolans tidiga år med barns läsutveckling, med 
hänsyn till barns olikheter? Hur arbetar speciallärare och specialpedagoger vidare med de barn som 
behöver extra stöd i sin inlärning? Dessa funderingar ligger som grund för mina frågeställningar i 
intervjuerna med sex pedagoger i deras olika yrkesroller och det är vad jag i den här studien vill 
undersöka. 
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2. Styrdokument 
 
Riksdagen har under 90-talet genomfört en rad reformer på skolans område för att kunna möta 
samhällsförändringen. I och med Lpo 94 blev skolan mål- och resultatstyrd (Allard m fl. 2002). 
 
Lindö (2002) skriver att de tidigare läroplanerna angav vad som skulle läras, i vilken ordning och på 
vilket sätt. Lpo 94 har en helt ny struktur än tidigare läroplaner genom att omfatta mål och riktlinjer 
men utan att ange hur målen ska uppnås. Det finns alltså inga förslag på val av stoff, arbetssätt eller 
arbetsmetoder. Målen i läroplanen är av två slag som att arbeta mot och sträva efter och mål som 
skolan ska ansvara för att alla elever uppnår. 
 
I Skolverkets kursplaner och betygskriterier för grundskolan (2000) står det att både läroplan och 
kursplaner skall ligga till grund för planeringen av undervisningen där målen i läroplanen anger 
undervisningens inriktning. 
 
De elever som av olika anledningar har svårt att nå målen har skolan ett särskilt ansvar för och därför 
kan undervisningen aldrig utformas lika för alla (Lpo 94). 
”Undervisningen skall anpassas till varje individs förutsättningar och behov. Den skall med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas 
fortsatta lärande och kunskapsutveckling” (s 9). 
 
I kursplanen i svenska (s 96) står det att: 
 ”Språket och litteraturen har stor betydelse för den personliga identiteten. Svenskämnet har som 
syfte att främja elevernas förmåga att tala och skriva väl samt att med förståelse respektera andras 
sätt att uttala sig i tal och skrift.” 
Vidare kan man läsa: 
”Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer krav på förmåga att kunna hantera, 
tillgodogöra sig och värdera texter. Utvecklingen av informations- och kommunikationstekniken 
skapar möjligheter för utveckling av och samtidigt förväntningar på språkförmåga hos alla.” 
När det gäller mål att sträva mot i kursplanen (s 96-97) skall skolan i sin undervisning i svenska 
sträva efter att eleven: 
”- utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och 
av eget intresse, 
- utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som texter med olika 
syften väcker samt stimuleras till att reflektera och värdera, 
- utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att anpassa 
läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär.” 
 
 

3. Litteraturgenomgång 
 
I vår kultur är det helt naturligt att både läsa och skriva. Man kan lätt föreställa sig att läs- och 
skrivförmågan kommer lika naturligt som förmågan att lära sig tala och förstå tal. De skriftliga 
förmågorna lärs istället in avsiktligt och medvetet där läsning och skrivning ingår i både livsmönstret 
och i den allmänna skolutbildningen (Stadler, 1998). 
 
Goda läs- och skrivfärdigheter är nödvändigt för att fungera optimalt i vårt nya informationssamhälle 
skriver Asmervik m fl (2001). Man menar att barn idag inte är sämre läsare jämfört med förr. Idag 
möter de ökade krav på läsfärdighet och en större mängd text och information som skapar en större 
flexibilitet och nya behov i läsningen som att skumläsa och översiktsläsa samt krav på att hantera 
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informationsteknologin. Då de skriftspråkliga kraven ökat och blivit mer omfattande får det 
konsekvenser för undervisningen i skolan. En utmaning för skolan blir att väcka barns och 
ungdomars intresse för läsning och skrivning och hjälpa dem att uppleva det ändamålsenliga med att 
använda skriftspråket och även det roliga med att använda språket och stimulera till läslust och 
skrivglädje. 
 
Att kraven på läsfärdighet ökat och om skolans viktiga roll skriver även Lundberg och Herrlin om. 
Att se till att alla elever lär sig läsa, förstå och använda texter är skolans viktigaste uppgift. 
Skriftspråket får en allt större betydelse när det gäller både arbetsliv och samhälle. För många barn är 
en god start helt avgörande för om de ska kunna lyckas med sin läsning. Det som är avgörande för 
utvecklingen av läsandets alla sidor är att barnen är intresserade och aktiva. De måste få känna glädje 
och lust inför lärandet och få uppleva tillfredställelsen av att bli bättre, att kunna något de inte har 
kunnat förut (Lundberg & Herrlin, 2003). 
 
Björk & Liberg (2003) skriver, att för att man som pedagog ska lyckas med barns läsinlärning krävs 
teoretiska kunskaper och ett medvetet pedagogiskt förhållningssätt. Att ta del av andra lärares 
erfarenheter är lika väsentligt som att ta del av den systematiserade kunskap som tagits fram genom 
forskning. 
För många barn, fortsätter Björk och Liberg, är det lättare att börja med att skriva istället för att läsa. 
Skrivning är kanske den mest effektiva metoden då barn lär sig läsa. De flesta barn känner till många 
av bokstäverna och har erfarenheter av att under lekfulla och informella former prövat på att skriva, 
genom så kallad lekskrivning, när de börjar skolan. Så varför inte låta dem sätta igång och skriva 
redan första dagen i skolan. Samtidigt som barnen lär sig läsa utvecklar de sin skrivförmåga i ett 
samspel. Genom att låta barnen pröva sig fram med de kunskaper de redan har, befästs de 
kunskaperna och dessutom lär det sig nya bokstäver mer effektivt. 
 
Samma sak menar Stadler (1998). Hon skriver att eftersom läsning och skrivning bygger på samma 
grund, att hantera den alfabetiska koden, bör de bedrivas integrerat. Man uppnår då en bättre 
inlärningseffekt än om de bedrivs åtskilda. 
 
Den vuxne kan uppmuntra barn att läsa och skriva trots att deras läs- och skrivförmåga inte är fullt 
utvecklad. Denna prövande positiva attityd visar barnet att det är tillåtet att få utföra handlingen på 
sitt egna sätt även om de inte kan läsa och skriva perfekt (Dahlgren m fl. 1995). 
 
 
3.1 Teoretiska grunder 
Den ryska psykologen Lev Vygotskijs (1896-1934) arbete har haft stor betydelse för de nyare teorier 
inom lärande och undervisning som hävdar att kommunikation i inlärningsprocessen och samarbete 
mellan deltagarna är en mycket effektiv undervisningsstrategi (Ivar Bråten, 1998). 
 
Vygotskij poängterar att barn ska få lära sig att läsa och skriva tillsammans med andra, både barn 
och vuxna. Det är i den sociala samvaron och i mötet med andra som kan mer, som barnet på både 
egna och andras villkor får växa. Stor vikt läggs vid lärarens undervisande roll då denne genom barns 
lärande medvetet kan bidra till deras utveckling. Alla barn har potentiella utvecklingszoner, ett 
utvecklingsrum, där det barnet kan finns inom. Men det finns även utrymme för det barnet inte kan, 
men som det tillsammans med andra kan hantera. På detta sätt lär de sig så småningom att klara det 
på egen hand. Genom de gemensamma inlärningssituationerna lär sig barnen att klara saker med 
hjälp av en stödjande omgivning. Det ger trygghet och främjar upplevelsen av att lyckas och kunna 
(Björk & Liberg, 2003). 
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Den ryske språkforskaren Michail Bakhtin (1895-1975), har med sitt utvidgade dialogbegrepp, 
dialogism, vunnit starkt gehör i skolorna på 1990-talet. Han menade att livet är dialogiskt till sin 
natur, vilket betyder att engagera sig i en dialog, att ställa frågor, lyssna, svara och så vidare är att 
leva. Den fundamentala principen i Bakhtins människosyn är att ”Jag existerar bara genom mitt 
förhållande till andra”. Gensvar och respons utgör kärnan när det muntliga och skriftliga språkandet 
interagerar med varandra (Lindö, 2002). 
 
Även Dysthe (1996) lyfter fram Bakhtin och menar att inlärning alltid äger rum i ett samspel – 
antingen i en dialog med levande röster eller i en dialog med texter som läses eller lyssnas på. Den 
traditionella undervisningen med formen fråga – svar är knappast dialogisk. Inlärningspotentialen 
finns där rösterna ställs mot, motsäger eller ömsesidigt kompletterar varandra. 
 
Jean Piaget (1896-1980) är starkt förknippad med kognitivismen. Det fokuseras på individens 
kognitiva utveckling och hur den avspeglas i samspelet med omgivningen. När vi erfar något genom 
våra sinnen förstår vi och tar till oss upplevelsen utifrån våra tidigare erfarenheter i den så kallade 
assimilationsprocessen (Lindö, 2002). 
 
Ordet kognitiv hör närmast ihop med det man kallar kunskapsliv. De kognitiva teorierna bygger på 
de kognitiva processerna hos människan som omvärldsuppfattning, tänkande, språkutveckling, 
begreppsutveckling och minne. Piaget har betytt mycket för en ökad förståelse av hur barn tänker. 
Människan har från början en förmåga att aktivt och nyfiket samspela, söka kunskap och erfarenheter 
med sin omgivning. I takt med sin tankemässiga utveckling förstår hon sin omvärld allt bättre. I 
ackomodationsprocessen förändrar människan gamla mönster till följd av nya erfarenheter; 
anpassning av det gamla till det nya. Den kognitiva utvecklingen framskrider, enligt Piaget, stegvis 
genom ständiga jämviktsförskjutningar mellan assimilation och ackommodation (Viklund, 1984). 
 
 
3.2 Olika förutsättningar 
Att ha svårigheter i att lära sig läsa och skriva kan utgöra början på en ond cirkel där 
skriftspråksutvecklingen hämmas vilket påverkar annan inlärning där både läsning och skrivning är 
viktiga verktyg. Detta kan ge följder för elevers emotionella och sociala anpassning. En del döljer 
problemen genom att vara osynliga eller utåtagerande. Svårigheterna kan leda till bristande intresse 
och låg motivation och nederlag i skolarbetet och inlärningen. Det kan få effekter på elevens tillit till 
de egna möjligheterna till att lära sig lära och utvecklas vilket påverkar självbilden (Asmervik m fl. 
2001). 
 
När eleverna kommer till skolan har de hunnit olika långt i sin läsutveckling. En del barn läser med 
flyt och säkerhet medan andra kanske bara känner igen någon enstaka bokstav. När det gäller de barn 
som inte kommit så långt i sin läsutveckling är det speciellt viktigt att följa deras utvecklingsförlopp 
och vara vaksam på olika tecken som visar att utvecklingen avstannat. Det gäller att som lärare att 
inte ”tappa” något barn (Lundberg & Herrlin, 2003). 
Vidare skriver författarna att det är svårt att se utvecklingen hos samtliga barn i en klass då det 
dagliga arbetet finns mycket annat som kräver uppmärksamhet. Det är heller inte så enkelt alla 
gånger att upptäcka att ett barn inte går vidare i sin läsutveckling i den takt man skulle kunna 
förvänta sig. Att veta vilket stöd och stimulans barnet behöver för att komma vidare kan vara svårt 
att veta. 
 
Många elever har när de börjat skolan långtifrån klart för sig vad läsning innebär och vilken nytta 
man har av det. Läsmodeller saknas i hemmet och det blir då svårt att se de omedelbara fördelarna 
med att kunna läsa. Läsinlärningen kan uppfattas som ett utifrån pålagt krav och det blir svårt att inse 
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glädjen av läsekonsten vilket inverkar både på motivation och själva inlärningen. Förloras intresset 
för läsning och eleven undviker all form av läsning leder det till att eleven genom att denne inte övar 
sig i läsning halkar ännu mera efter sina kamrater (Taube, 2002). 
 
Att lära sig läsa och skriva och att bli bra på det är svårt för väldigt många barn. Många barn faller 
ifrån redan under bokstavsinlärningen i första klass då de ger upp när de inte klarar av att komma 
ihåg bokstävernas namn eller formen lika snabbt som sina kamrater. Det ger en känsla av 
misslyckande och förtvivlan (Eriksen Hagtvet, 1990). 
 
Barn har olika behov av att lära sig skriva och läsa. Medan en del vill skynda på och lära sig 
omedelbart finns det andra som tar det lugnare och tycker att det finns viktigare saker i livet än att 
kunna läsa och skriva. Förutom detta har barn olika inlärningsstrategier, att de lär sig på olika sätt 
och därigenom behöver olika slags stöd för sin inlärning (Dahlgren m fl. 1995). 
 
Genom att läraren ser läsinlärningen som en process påverkas undervisningen då en medvetenhet 
finns om att elevers förkunskaper har betydelse för vilket lärande eleven når i skolan. Det innebär 
inte att läraren väntar på att eleven mognar till en läsare. Det gäller istället att ta reda på var eleven 
befinner sig i sin process. Undervisningen ska börja därifrån med ett målinriktat arbete så att elevens 
läsförmåga utvecklas på bästa möjliga sätt (Avrin, 2003). 
 
Arnqvist (1993, s 74) skriver följande: 
En viktig utgångspunkt i det pedagogiska arbetet är att vi måste uppmärksamma de barn som kan 
förväntas få svårigheter. 
 
 
3.3 Språklig medvetenhet 
Att vara språkligt medveten är att ha förmågan att reflektera över det egna språket. Det innebär att 
man kan se på fler aspekter av språket än den rent innehållsmässiga, som att se dess formsida. Detta 
perspektivbyte ställer stora krav på barns kognitiva förmåga. En anledning till att den språkliga 
utvecklingen kommer senare hos barn i förskoleåldern är svårigheten att ändra perspektiv, att se 
saker ur en annans persons synvinkel, enligt Jean Piaget, som bedrev studier om barns kognitiva 
utveckling. I olika studier har man kunnat visa på tydliga samband mellan språklig uppmärksamhet 
och läsfärdighet. Barn som behärskar rim har lättare att lära sig läsa än de som inte behärskar rim. 
(Arnqvist, 1993). 
 
Denna medvetenhet växer under förskoletiden fram genom samtal mellan barn och vuxen, genom 
högläsning, genom barnets eget berättande, genom rimlekar och ramsor, genom att barnet dikterar 
till en som skriver och genom barnets eget lekfulla skrivande (Eriksen Hagtvet, 1990). 
 
Att tidigt stödja och stimulera barns språk är viktigt för att barns språkmedvetande ska utvecklas, där 
barncentrering, uppmärksamhet, en kommunikation som präglas av lyhördhet för barns frågor och 
funderingar samt en känslighet för barns behov ger en god språkutveckling (Dahlgren m fl. 1995). 
 
Att skriva och läsa är förmågor som kräver viss språklig medvetenhet och en viljemässig 
ansträngning att lära sig. Att barnen har en övergripande kännedom om vad skriftspråk är och hur det 
fungerar har stor betydelse vid den första läsinlärningen. Principen att bokstäver har ljud och kan 
läsas kan karaktäriseras av att barnet har tillägnat sig en väsentlig grad av språklig medvetenhet 
(Stadler, 1998). 
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För att stimulera barns allmänna språkfärdigheter är det viktigt att uppmuntra barns lust och förmåga 
att uttrycka sig utförligt. Vi vuxna måste ge barnen tid att hitta språkliga uttryck för de komplicerade 
tankar de har. Att få använda språket som hjälpmedel för att styra tankar, sätta ord på, och redogöra 
för hur de gjort, och lösa problem är något som barn bör få lära sig, anser Eriksen Hagtvet (1990). 
Vidare menar hon att träna sig i att tala ett språk som inte är beroende av situationen är utvecklande 
för både språkförståelse och språkbruk. Samlingen kan ha en viktig funktion där barnen kan övas i 
att åstadkomma monologer, träning i att våga tala länge och tåla det kommunikationsansvar och den 
kommunikationspress det innebär att föra ordet i en stor grupp. I ett projekt vid Statens 
Speciallärarhögskolan i Oslo, hade samlingen detta som huvudmål. Barnen blev också bättre 
lyssnare genom att ställa frågor och be om utförligare förklaringar. Förmågan till aktivt lyssnande, 
till att koncentrera sig och förstå utifrån andras premisser stärktes också betydligt. 
Andra sätt att stärka barns språk är att använda sig av roliga historier och gåtor. Då vitsarna samtidigt 
ger berättar- och lyssnarträning, bekantskap med barnkulturen kan de fungera som språkligt 
medvetandegörande. Vitsar som har en enkel struktur med humorfylld pedagogik på barnens 
premisser. Strukturen ger ett bra stöd för minnet vilket kan göra att det känns mindre farligt att ge sig 
i kast med. Lyssnaren kommer sannolikt att få roligt vilket ger en positiv självkänsla för berättaren. 
Vitsar och gåtor kan fungera som ofarliga mellanstationer i utvecklingen mot spontan och skapande 
muntlig formuleringsförmåga. 
Det kan många gånger vara roligare och mer underhållande att ha barns reflektioner som 
utgångspunkt i gruppsamtal än de starkt vuxenstyrda som inte är lika fantasifulla. Variationen som 
finns mellan barn kan användas som en inspirerande tillgång (Eriksen Hagtvet, 1990). 
 
 
3.4 Fonologisk medvetenhet 
För att kunna läsa och skriva måste man lära sig sambanden mellan skrivtecken (grafem) och ljud 
(fonem) i det talade språket som den alfabetiska skriften baseras på. En förutsättning för en säker läs- 
och skrivförmåga är att kunna känna igen och komma ihåg olika ljud i språket. Det alfabetiska 
systemet bygger på att varje bokstav i princip ska representera ett ljud. De ljud som varje bokstav 
representerar har inte ensamt någon betydelse. Den uppstår först när ett fonem läses ihop med andra 
fonem i vissa kombinationer. Dessa ljud smälter vid uttalet ihop till något annat än vad deras uttal i 
tur och ordning annars skulle bli. Denna samartikulation eller koartikulation gör läsningen svår att 
lära sig. I vår skrift kan samma bokstav ha olika ljud i olika sammanhang som u i ur och ull. Samma 
ljud kan skrivas med olika bokstäver som t ex å-ljudet i moln och sommar. En del ljud saknar ett eget 
tecken och betecknas ofta med kombination av två eller tre bokstäver t ex sj-ljudet eller tj-ljudet 
(Stadler, 1998). 
 
Arnqvist (1993) förklarar att avkodningsförmågan kräver att barnet ska kunna uppfatta skriftens 
byggstenar, bokstäverna. De ska kunna översätta dessa till språkljud, fonem, som till sin karaktär är 
abstrakta och därför svåra att uppfatta vilket kan skapa problem i den första läsinlärningen. 
 
I normalt tal är fonemen svåra att särskilja som fristående enheter vilket ställer stora krav på barns 
abstraktionsförmåga. Det finns ett starkt samband mellan tidig fonologisk medvetenhet och 
framgång i läsinlärning har forskning visat. Fonologisk medvetenhet är lätt att kartlägga och går att 
påverka med pedagogiska insatser i form av lekfulla träningsprogram. Det gör det rimligt att tro att 
det finns möjlighet att undanröja läsproblem för många elever genom specifik träning, skriver 
Olofsson & Hemmingsson (1999). 
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3.5 Läsinlärning 
Det första och största problemet är när barn upplever att de inte kommer in i den skriftspråkliga 
verksamheten eller kommer in på ett ogynnsamt sätt i sitt skolarbete. Skolans inlärningsmiljö har då 
inte varit anpassad för deras förutsättningar och förmåga. En orsak är att de inlärningssituationer och 
inlärningsmiljöer som använts har varit alltför snäva (Björk & Liberg, 2003). 
 
Även Taube (2002) menar att det är viktigt med en så gynnsam skolstart som möjligt. De största 
svårigheterna när barn ska lära sig ett alfabetiskt skriftspråk är i början. Om barnet klarar sig igenom 
de svårigheter det innebär i första mötet med skriften med bibehållet självförtroende ser det ljust ut i 
den fortsatta läs- och skrivinlärningen. Vid en olycklig start där eleven inte uppmärksammat språkets 
formsida vid skolstarten kan ha gjort att mycket av det som ägde rum i skolan var obegripligt. När de 
så småningom börjat förstå vad det hela gått ut på har de kanske redan hunnit utveckla en 
övertygelse om att de är dåliga på läsning vilket gjort att deras självbild påverkats negativt. 
 
En bra skriftsspråksinlärning redan från början har stor betydelse för hur lyckad skolgången ska bli 
skriver Stadler (1998). 
Stadler menar vidare att många funktioner är inblandade när vi ska lära oss något. Genom vad vi 
säger, hör, ser och känner lär vi med våra sinnen där minnet har stor betydelse. En del lär sig bäst 
genom att se, andra genom det de hör, gör eller känner. Det kan vara svårt att anpassa 
undervisningen till alla elevers olika sätt att lära sig men genom att engagera så många sinnen som 
möjligt vid inlärningen vinner man mycket. Denna multisensoriska inlärning är användbar i den 
första läsinlärningen vad gäller skrivriktning, bokstäver och bokstavsljud. Genom rörelser, hörsel, 
syn och känsel som samtidigt är kopplade till lärarens klara och tydliga uttal eller instruktioner 
befästs kunskaperna. Upprepning och repetition är viktigt då barnen vet vad de ska göra vilket ger 
trygghet samtidigt som överinlärning sker som på sikt automatiserar kopplingen mellan bokstav och 
ljud. Det gäller att vara uppmärksam på vilka barn som inte hänger med så att rätt hjälp sätts in 
annars är risken stor att dessa elever sackar efter mer och mer. 
Att ha ett fungerande talspråk är viktigt då läs- och skrivinlärningen bygger på detta. När man lär sig 
läsa och skriva är det egna språket man utgår från och kan anknyta till. 
Om man måste tänka efter hur varje bokstav låter går sammanljudningen långsamt. Inget hörbart ord 
bildas utan bokstavsljuden följer efter varandra i en rad, det blir att orden gömmer sig bakom 
bokstäverna. Att låta barnen läsa och ljuda tyst det de själva skrivit förstärker kopplingen mellan 
bokstav och ljud. 
Struktur är särskilt viktigt för barn i riskzonen. Det är viktigt med övningar i sammanhang som 
barnen förstår där undervisningen följer en väl genomtänkt plan. Man bör börja med det kända och 
inte gå vidare förrän det tidigare inlärda ligger fast. Barn behöver se en mening med vad de gör. Att 
göra saker i en viss ordning ger trygghet och invanda rutiner och barn behöver i möjligaste mån få 
göra färdigt innan de blir avbrutna. 
Motivation har en avgörande betydelse för all inlärning då lära sig läsa och skriva kräver en stor 
insats. Att läsinlärningsövningar sker med lek och lust och inte med drill och trista formella 
övningar. Även önskan att kunna läsa är en drivkraft i sig. Misslyckanden kan utplåna intresset och 
inlärningsförmågan. Uppgifter och övningar får inte vara för svåra men inte heller för lätta då 
spänningen annars kan utebli. Meningsfulla, lagom svåra uppgifter ger barnen tillit till den egna 
förmågan. 
Elevers inställning till skolan har stor betydelse när det gäller inlärningen. Genom att göra de första 
kontakterna med skriften lustbetonade kan man locka eleverna till fortsatta språkliga aktiviteter. Att 
ta vara på barns intresse och vetgirighet är viktigt. 
Att förstå det alfabetiska systemets funktion gör att läsinlärningen går lättare. Syftet med läsande och 
skrivande ska göras klart för barnen där de ska veta varför de ska lära sig saker i skolan. Att samtala 
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med barnen om varför man läser och skriver och att läsa är inte något man bara gör i skolan för att 
vara läraren till lags (Stadler, 1998). 
 
Även Arnqvist (1993) skriver om att det kan ha en positiv inverkan på barns läsutveckling om man 
gör dem medvetna om läsningens funktion och syfte. Det är viktigt att man tillsammans med barnen 
diskuterar läsningens funktion och möjligheter och vad läsningen är ämnad för. 
Att veta att läsning innebär möjligheter att lära sig nya saker eller att få ta del av nya världar kan göra 
barn mer motiverade för att lära sig läsa. 
 
Alfabetisk läsning bygger på koppling mellan bokstav och ljud vilket kräver både kognitiv 
utveckling och fonologisk medvetenhet. För att lära sig läsa behövs lämplig vägledning vid 
inlärningen. Enligt Taube (2002) definieras läsningen av förmågan ”att få ut betydelsen av ett tryckt 
eller skrivet budskap”. Där ingår de två processerna avkodning, att översätta ett budskap från skrivet 
till talat språk, samt förståelse av det skrivna budskapet. 
 
Också Elbro (2004) skriver om att läsprocessen kan delas in i två huvudgrupper, avkodning och 
språkförståelse. Avkodning är en identifikation av de skrivna orden. Om avkodningen inte fungerar 
kan man inte läsa och bokstäverna framstår bara som underliga krumelurer utan mening. 
Språkförståelse är att känna till vad orden betyder i textsammanhanget och en kännedom om vad 
texten handlar om. Om språkförståelsen inte fungerar blir läsningen som att mässa över en obegriplig 
text eller kan liknas som högläsning på ett språk man inte förstår. 
 
För många elever med läs- och skrivsvårigheter har deras avkodningsproblem gjort dem alltför 
beroende av yttre ledtrådar. Genom att hålla ett högt lästempo, högre än de behärskar kan en 
ansträngd och forcerad ”ungefärläsning” utvecklas. Siktet blir inställt på att lösa akuta problem som 
att ta sig igenom meningen de har framför sig. Detta leder i sin tur till svag läsförståelse då 
avkodningen inte är automatiserad. Att inte ha automatiserat sin avkodning kräver alltför mycket av 
den kognitiva kapaciteten vilket leder till en långsam och ansträngande läsning som påverkar 
läsförståelsen negativt. Eleverna behöver alltså läsa mycket eftersom ju mer de läser desto lättare går 
avkodningen vilket i sin tur leder till en bättre läsförståelse. Läsandet blir dessutom mer givande för 
läsaren (Taube, 2002). 
 
Det kan vara mycket stora skillnader mellan hur elever i samma klass läser. Medan några läser 
endast läseboken och det nödvändigaste finns det andra som gärna slukar en bok eller fler varje 
vecka. Detta innebär att bokslukaren får kanske 50 gånger så mycket övning vilket skapar skillnader 
i elevernas läsfärdigheter (Elbro, 2004). 
Många faktorer, fortsätter Elbro, kan påverka läsningen. Är man inte intresserad av att läsa en viss 
text läggs inte så mycket mental energi på den vilket gör att utbytet blir sämre. Här spelar 
motivationen roll. Är inte texten tillräckligt lättläst (i visuell utformning) störs läsningen. Andra 
möjliga faktorer som kan spela roll kan bero på tidpunkten på dagen, störningar från omgivningen, 
personliga bekymmer, nedsatt syn eller goda textillustrationer (Elbro, 2004). 
 
Lindö (2002) skriver att två olika läsinlärningsteorier dominerar läsundervisningen på våra skolor. 
Det är den analytiska respektive den syntetiska läsinlärningsmetoden. 
LTG-metoden (Läsning på Talets Grund) är en analytisk metod, som snarare är ett holistiskt 
förhållningssätt som kan genomsyra hela undervisningen och grundar sig på reformpedagoger som 
Comenius, Pestalozzi, Dewey, Ellen Key, Freinet och Vygotskijs teorier. Man utgår från helheten 
och prioriterar innehåll och textförståelse framför korrekt avläsning. Från helheten, (texten) går man 
till delarna: meningar, ord, stavelser, och fonem och sedan tillbaka till helheten. Genom att tillvarata 
den dynamik som finns hos en grupp barn som upplever något tillsammans, utnyttjas möjligheten att 
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låta barnen lära av och lära varandra. Läraren skapar gynnsamma inlärningssituationer där utrymme 
för samtal finns mellan lärare och elever. Mycket av de teorier LTG grundar sig på är till stor del 
hämtat hos den ryske språkforskaren Lev Vygotskij. Kärnan i LTG är dialogen som i sin tur bygger 
på Bakhtins teorier. 
Det var Ulrika Leimar, fortsätter Lindö, som 1974 kom ut med sin banbrytande bok, Läsning på 
talets grund, som av många upplevdes som starkt provocerande. Denna banbrytande insats som 
Leimar gjorde har fört med sig att vissa läromedelsförlag numera ger ut nybörjartexter med 
intresseväckande innehåll och texter av skönlitterär kvalitet. 
Ljudmetoden, som också kallas den syntetiska metoden, är den mest använda metoden i svenska 
skolor. I denna utgår man från varje bokstavsljud (hur bokstaven låter) och sammanfogar ljuden till 
ord. Genom att foga samman delarna till en helhet bildar man en syntes. Metoden sätter 
läsfärdigheten före läsförståelsen (Lindö, 2002). 
 
Att hålla fast vid någon metod kan liknas vid ett recept som man slaviskt följer och är dessutom 
aktuellt endast när man avser att tillaga exakt samma rätt varje gång. Detta kan lätt reducera 
pedagogens egen tankeförmåga, initiativ och skicklighet i att individualisera ett pedagogiskt innehåll 
som anpassas till det enskilda barnet (Eriksen Hagtvet, 1990). 
 
I Lärarnas Tidning (NR 7/2006) finns en artikel från Håkantorpsskolan i Västerås. Där är lärarna i 
förskoleklass och skola eniga i sin syn på läs- och skrivinlärning. Arbetet är välstrukturerat och följer 
en röd tråd. Genom detta arbete har skolan fått ner andelen elever som behöver extra stöd från tio 
procent till cirka fyra. 
 
Avrin (1993) hänvisar i sin bok till Caroline Liberg, som forskar om barns läsutveckling. Liberg 
menar att om elever ska kunna läsa och skriva genom att ljuda samman eller plocka isär ljuden, 
måste de kunna använda sig av fem grammatiska principer. 
Dessa är: 

• Kan jag se språket som något som man kan tala om, inte enbart tala med? 
• Vet jag vilka delar orden kan delas in i? 
• Förstår jag att varje bokstav har en speciell form, ett namn och ett ljud? 
•  Förstår jag att bokstavsljuden i ett ord kommer i samma ordning som bokstäverna? Kan jag 

säga vilka ljud som kommer först, inuti och sist i ordet? 
•  Förstår jag att ordningen på delarna av ett ord har betydelse för vilket ord det är? Förstår 

jag att om delarna kommer i en annan ordning än den ursprungliga blir det ett annat ord?   
(s 25) 

 
 
3.6 Metakognition 
Metakognition handlar om individens medvetenhet om sina egna tankeprocesser och sin förmåga att 
styra dessa. Individen vet alltså vilka rätta strategier hon ska använda sig av i olika 
inlärningssituationer. Mycket av den inlärning som sker i skolan sker via skrift och här har den 
metakognitiva förmågan stor betydelse (Taube, 2002). 
 
Även Lindö (2005) menar att en av undervisningens hörnstenar är att tänka kring sitt eget lärande. 
 
Arnqvist (1993) nämner att man inom den metakognitiva forskningen lyft fram förmågan att 
reflektera över de egna kunskaperna. Genom att fokusera sin uppmärksamhet mot det egna sättet att 
tänka underlättas barnets förmåga att uppfatta en texts betydelse och innehåll. Att använda sina tidiga 
kunskaper och förmåga att anpassa läsningen till uppgiftens art är en viktig aspekt 
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I Asmervik m fl (2001) kan man läsa att den metakognitiva processen innefattar både kunskap om 
den egna inlärningen och färdigheter i att planera, kontrollera och korrigera inlärningen medan den 
pågår. Utgår man från detta synsätt på inlärning består svårigheterna främst i att eleverna inte 
tillägnat sig färdigheter och strategier för att införliva information från omgivningen. Begrepp och 
begreppsliga system som är viktiga för förståelse, inlärning och problemlösning är inte utvecklade. 
Att kunna kontrollera och styra sin egen inlärningsprocess på ett aktivt sätt saknas färdigheter i. Det 
uppstår svårigheter i att skilja relevant och viktig information från det som är mindre viktigt att lära 
sig. Det blir ofta problem med att klassificera och organisera stoffet i meningsfulla helheter liksom 
att sätta samman det de ska lära sig med vad de lärt tidigare. De teoretiska utmaningarna gör att de 
inte kan infria de förväntningar som skolan ställer vilket påverkar deras självuppfattning med 
osäkerhet och ångest som följd. Motivation, passivitet och en negativ inställning till skola och 
inlärning kan bli en följd. En bred kartläggning behövs för att se hur eleven fungerar i olika 
situationer. Det gäller att sen ta tillvara på elevens starka sidor och ge uppgifter att lyckas med. 
Tillsammans med eleven ställer man upp realistiska och kortsiktiga mål. Utifrån vetskapen om vad 
bristerna är måste den huvudsakliga vikten vid träning ligga på de färdigheter och funktioner eleven 
inte kan hantera. 
 
Barn med inlärningsproblem använder sig ofta av ineffektiva strategier, skriver Taube (2002). 
Utmärkande för dessa barn är en passiv inlärningsstil utan målinriktad motivation. Svårigheter att 
göra en realistisk uppskattning av sina kognitivt svaga och starka sidor och att inte heller vara lyhörd 
för inlärningsuppgiftens krav hör också till bilden. Detta gör att de ofta misslyckas med att välja de 
rätta strategierna då de inte engagerar sig i sin inlärning. Uthålligheten blir mindre då de saknar 
förmåga att kontrollera sin egen inlärning. Orsaker till metakognitiva svårigheter kan vara sen 
utveckling eller bero på erfarenheter eleven haft. Även känslomässiga och motivationella faktorer 
kan påverka. 
 
 
3.7 Inlärningsproblem 
Många barn upplever stora svårigheter när det gäller att lära sig läsa skriver Arnqvist (1993). Han 
lyfter fram fem olika grupper av orsaker till läs- och skrivsvårigheter. Det kan vara organiska 
faktorer som neurologiska störningar eller problem med syn och hörsel. Det kan bero på språkliga 
faktorer som ett dåligt ordförråd eller brist i den språkliga medvetenheten. Det kan vara 
personlighetsmässiga faktorer eller anpassningssvårigheter. Sociala faktorer som oregelbunden 
skolgång och dålig hemmiljö kan vara en orsak. Pedagogiska orsaker som bristande 
undervisningsmetoder, ett för snabbt inlärningstempo etc. kan också orsaka svårigheter i läs- och 
skrivinlärning. 
 
Elever med läs- och skrivsvårigheter har i undersökningar visat att deras avkodningsproblem många 
gånger gjort dem alltför beroende av yttre ledtrådar. Genom ett högt lästempo som de egentligen inte 
behärskar utvecklas ofta en ansträngd och forcerad ”ungefärläsning”. Läsförståelsen blir lidande med 
denna felaktiga lässtrategi. Bristfällig avkodning och svag läsförståelse kan ha sin orsak i att 
avkodningsförmågan inte är tillräckligt automatiserad. Att inte ha automatiserat sin 
avkodningsförmåga innebär att läsningen kräver alltför mycket av den kognitiva kapaciteten. 
Läsningen blir ansträngande och långsam vilket inverkar negativt på läsförståelsen. Eleven kan läsa 
texten korrekt men känner inte till vad texten handlat om eftersom avkodningen tagit hela den 
kognitiva kapaciteten i anspråk. God läsförståelse kräver mycket träning. Ju mer eleverna läser desto 
bättre går avkodningen och läsförståelsen bli naturligtvis bättre och läsandet mer givande (Taube, 
2002). 
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Det finns ett starkt samband mellan självbild och prestationer i skolan fortsätter Taube, som kan leda 
till att eleven inte effektivt utnyttjar den kapacitet eleven egentligen har. Värderingar i form av 
attityder och förväntningar från lärare, klasskamrater och föräldrar, som är betydelsefulla för eleven, 
samt individens dagliga erfarenheter av sina prestationer i sitt läs- och skrivarbete påverkar 
självbilden. 
 
 
3.8 Kartläggningsmetoder 
Som lärare behövs redskap som gör det möjligt att följa barns läsutveckling och att individuellt 
kunna hjälpa varje barn när det kört fast. Läraren får en kunskap om hur läsutvecklingen ser ut hos 
stora grupper av elever i samma ålder vilket gör att det blir lättare att fånga upp elever med långsam 
utveckling. Det blir ett bra underlag för att kunna planera fortsatta pedagogiska insatser och åtgärder 
(Lundberg & Herrlin, 2003). 
Två av dessa olika kartläggningsmetoder presenteras här kort. 
 
LUS står för läsutvecklingsschema som är ett instrument för att hjälpa läraren att se vart barnen 
befinner sig i sin läsutveckling. Det är tänkt att det är klassläraren som ska testa sina elever och det 
bör ske 2 gånger varje termin. Genom att kunna se på vilken nivån barnet befinner sig kan rätt 
resurser sättas in i tid. Tack vare denna kartläggning erhåller läraren stor kunskap om varje barns 
läsutveckling och gör det lättare att nå de uppsatta mål som Lpo 94 anger i sina kravnivåer. I LUS 
delas läsutvecklingen in i tre olika faser som är den utforskande, expanderande och litterat läsande 
fasen (Allard, Rundqvist & Sundblad, 2001). 
 
I Ingvar Lundbergs bok God läsutveckling finns ett kartläggningsschema. Den beskriver att barns 
läsutveckling innehåller fem dimensioner. De fem dimensionerna är fonologisk medvetenhet, 
ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse. Dessa samspelar ömsesidigt med 
varandra och skapar samtidigt en helhet. 
I ett kartläggningsschema, som elev och lärare fyller i tillsammans, får eleven tidigt känna både 
delaktighet och ansvar för sin egen utveckling. Eleven får därmed utveckla en reflekterande 
medvetenhet om sitt eget lärande. Kartläggningen ger ett bra underlag för utvecklingssamtal där man 
på ett konstruktivt sätt kan få med sig föräldrarna i arbetet med att hjälpa deras barn till en god 
läsutveckling (Lundberg & Herrlin, 2003). 
 
 
3.9 Läslust 
Böckernas värld är en okänd värld för många barn då de börjar skolan. Långt ifrån alla har klart för 
sig vad läsning egentligen innebär och vad man ska ha det till då de saknar läsmodeller hemma. För 
att orka kämpa och ta sig igenom de krav och svårigheter som finns i skolan är det viktigt att det 
finns tid och tillgång till bra böcker i klassrummet (Taube, 2002). 
 
Då våra barn idag utsätts för ett så massivt kommersiellt tryck är det viktigare att skolan står för 
kvalitet, djup och sammanhang. Det är då viktigt att skapa läslust, ha god tillgång till böcker, ha 
gemensamma rutiner med högläsning, gruppläsning, tyst läsning, boksamtal och reflekterande 
skrivning. Bra böcker fängslar, ger lustfyllda upplevelser, har estetiska kvaliteter, aktiverar fantasin 
och stimulerar ordförrådet och språkliga begrepp. Genom de vuxnas läsning ger man barnen en väg 
in i böckernas värld, utvecklar deras språk och ger en möjlighet till stimulans av intellekt, känsla, 
fantasi och utveckla empati och förståelse för andra. Samtidigt får barnen tillägna sig 
berättelsestrukturer och förebilder för sitt eget skrivande och skapande. Nyansrika berättelser från 
olika tider och kulturer skapar läslust och förståelse. Genom gemensamma lässtunder skapas trygg 
gemenskap och barnen får näring till sin egen identitetsutveckling genom att ta del av andras 
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erfarenheter. Här passar Vygotskijs teoretiska förankringar in då han menar att samspelet mellan 
barnet och den vuxne är centralt för både begreppsutvecklingen och språkutvecklingen. Den tar som 
sin utgångspunkt i en gemensam upplevelse som lärare och elever utforskar tillsammans. Den 
potentiella utvecklingszonen är fasen mellan kunskapsöverförandet och mottagandet (Lindö, 2005). 
 
Även Avrin menar att läsning är viktigt och hon skriver att all läsning ska vara meningsfull och ska 
ske i naturliga sammanhang där eleverna är aktiva. Den ska ett syfte som är betydelsefullt för 
elevernas liv här och nu. Genom att innan man börjar läsa, tala om vad texten ska handla om eller 
visa bilderna ökar förförståelsen. Gemensamma lässtunder ökar samhörigheten i klassen och 
fungerar som en förebild för elevernas självständiga läsande. För att läsningen ska vara en givande 
läsupplevelse är valet av läsebok betydelsefullt. Det är viktigt att berättelserna engagerar och berör 
när elever håller på att lära sig läsa. Vid all läsning är upplevelsen viktig och att samtala om det lästa 
kan vara lika betydelsefull som själva läsningen. Genom att utgå från elevernas erfarenheter kan 
klassen resonera om vad de känner igen, vad berättelsen handlar om och om den är sann. Genom 
dessa diskussioner vet läraren om eleverna har förstått innehållet och kan också relatera till deras 
egna erfarenheter och upplevelser. Elevernas insikter om och förståelse för omvärlden ökar. Genom 
att resonera om vad eleverna tror kommer att hända i berättelsen lär de sig att förutsäga händelser 
som är viktiga när de sen ska läsa på egen hand. Genom den gemensamma läsningen ökar 
ordförrådet och de lär sig se skillnad mellan fiktion och verklighet skriver Avrin (1993). 
 
 
3.10 Klassrumsmiljön 
Dysthe (1995) relaterar till Bakhtins dialogbegrepp där klassrummet betraktas som en 
inlärningsmiljö där mening skapas i en gemenskap genom samspel. Förståelse uppstår när lärare och 
elever i samspel pratar om och lyssnar på det de läser och skriver. 
 
En förutsättning för lyckad inlärning är frihet från stress i en varm, förstående, accepterande och 
stödjande atmosfär. Även föräldrarnas förväntningar på sina barns prestationer är också 
betydelsefullt. Det är viktigt att det finns goda relationer mellan hem och skola där positiva och 
realistiska förväntningar på barnens inlärningsmöjligheter finns. Uppmuntran, intresse och respekt i 
en socialt och fysiskt varierande miljö ger optimala förutsättningar. 
Lärare och kamrater blir betydelsefulla personer. Deras attityder och förväntningar kommer att 
påverka barnen och deras självförtroende. Tanklösa uttalanden från dessa under de första skolåren 
kan ha en bestående negativ inverkan på hur en elev uppfattar sig själv (Taube, 2002). 
 
Samma tankegångar delar Björk & Liberg (2003) som antyder att det i ett klassrum måste råda en 
atmosfär av välvilja och tillit att alla känner en absolut trygghet. Att riskera att utsättas för kritik ska 
ingen elev behöva känna. Kamraterna ska inte tillåtas att inte klanka på fel utan inrikta sig på det 
som är bra istället. 
 
Klassrumsmiljön har stor betydelse för elevernas språkutveckling, menar Avrin (1993). En 
språkstimulerande miljö kännetecknas av att allt skrivet hanteras med stor respekt, oavsett om det är 
elevers första försök till skrivande eller ett uppslagsverk. Eleverna ska få möta och ha tillgång till ett 
stort utbud av olika genrer inom litteraturen som faktatexter, poesi, sagor, fantasy, fabler myter, 
verser, rim, realistiska berättelser etc. Läraren hanterar böckerna varsamt och berättar om författaren. 
Det ska finnas tillgång till dator, olika typer av pennor och papper i olika färger att använda till att 
skriva egna små böcker. Elevernas texter pryder väggarna och man kan läsa varandras alster. Det är 
viktigt att bemöta elevernas läsning med respekt och att det finna många läsande och skrivande 
förebilder bland både vuxna och klasskamrater. Att samtala om det man skrivit eller läst om 
tillsammans är viktigt och läraren arbetar aktivt med att skapa ett gott klassrumsklimat så att eleverna 
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vågar uttrycka sina tankar och åsikter. Att samtala om själva läsandet och skrivandet, varför man gör 
det och hur man gör det, tycker Avrin är viktigt. 
 
Björk och Liberg (2003) skriver också om hur läraren i klassrummet kan ge barnen olika strategier 
för att finna bokstäver de är ute efter på egen hand. Genom att hänga upp alfabetsskyltar, 
alfabetsramsor, barnens namn eller andra skyltar i klassrummet lämnar det ofta barn den information 
barnen behöver när de ska börja sin första upptäckarstavning. 
 
 
3.11 Lärarrollen 
Läsundervisningen blir bättre ju mer läraren vet om barns läsning. Att känna till läsprocessen är det 
som läsundervisningen ska handla om. Denna kunskap ska utgöra grunden för att jobba målinriktat, 
samtidigt som form och metod varieras för att anpassas efter elevernas enskilda nivå och intressen. 
Kunskapen om läsprocessen kan utgöra grunden för en mer detaljerad undersökning och värdering 
av den enskilda elevens starka och svaga sidor när det gäller läsning. När läraren vet elevens 
svårigheter, kan val av material, uppgifter, passande tempo osv. anpassas efter elevens förmåga. 
Eventuella svårigheter får inte större konsekvenser än nödvändigt genom att eleven får hjälp mer 
exakt och smärtfritt (Elbro, 2004). 
 
Lärarpersonligheten och de kunskaper och kvalifikationer denne besitter har större betydelse än 
vilken metod som tillämpas, skriver Stadler (1998). Det beror på hur man i olika situationer tillämpar 
sin metod och hur man möter eleverna och skapar goda inlärningsmöjligheter. Lärares 
kompetensutveckling sker när attityder och arbetssätt förändras med ökade kunskaper och 
erfarenheter. För att utveckla och förbättra sin undervisning bör läraren noga följa upp resultaten och 
utvärdera sitt eget arbete. Förmåga till flexibilitet i att kunna ändra sitt arbetssätt för att kunna 
anpassa undervisningen till olika elevers behov är en viktig del. 
Stadler (1998, s 52) skriver följande: 
Den som lägger ner möda på att söka kunskap om vetenskapligt underbyggda teorier om 
läsprocessen och inlärning kan utveckla sin kompetens och få perspektiv på arbetet. Med ökande 
kunskap och erfarenhet kan man efterhand utforma en metod och ett arbetssätt som passar en själv 
och är bäst för eleverna (s 52). 
 
Sitt undervisningsspråk, fortsätter Stadler (1998), bör man som lärare ge akt på. I en nybörjargrupp 
bör man förvissa sig om att alla elever vet vad ord som bokstav, mening, ord, sats, rad, sida, punkt, 
komma, siffra etc., betyder i sammanhanget. Det går inte att ta förgivet att alla elever känner till 
dessa vanliga ord och begrepp. Därför är det viktigt att se till att alla elever blir förtrogna med dem. 
 
Samma tankar kring detta har Eriksen Hagtvet (1990). Hon menar att skolans terminologi kan verka 
främmande och inlärningshämmande och bidra till att enstaka barn ger upp läsinlärningen redan i 
första klass. Det är självklart att en lärare i första klass försäkrar sig om att eleverna vet vad ett ord, 
en bokstav, en siffra och ett namn är innan dessa begrepp används som om barnen skulle känna till 
dem. 
 
 

4. Problemformulering 
 
Vilka faktorer påverkar barns läsutveckling i både positiv och negativ bemärkelse? 
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5. Metod 
 
Jag har läst en del litteratur om barns läsutveckling och vad som kan påverka den (se litteraturlista). 
För att få veta mer om hur barns läsutveckling ser ut i skolan och hur den påverkas har jag dessutom 
valt att göra kvalitativa intervjuer med erfarna pedagoger som arbetat länge i skolan. Jag ville få en 
mer fördjupad inblick i olika sätt att arbeta med läsinlärning och vad som kan påverka elevernas 
läsutveckling, både positiv och negativt. 
Johansson och Svedner (2001) skriver i sin bok Examensarbete i lärarutbildningen att rätt använd 
ger intervjun kunskap som är direkt användbar i läraryrket. 
 
 

5.1 Metodval 
Utifrån min frågeställning har jag valt bort att göra kvantitativa intervjuer. I en kvantitativ 
intervjumetod, enligt Trost (2005), kan man förenklat säga att man använder när man avser att mäta 
eller räkna något. Det har inte varit min avsikt i detta arbete utan jag har velat veta hur pedagoger 
tänker och resonerar kring barns läsutveckling och föröka hitta mönster som skiljer och förenar de 
intervjuades föreställningar, vilket Trost menar, kännetecknar en kvalitativ intervju. 
Att jag valde att göra kvalitativa intervjuer beror också på att jag skulle få mer uttömmande svar. 
Även kontakten med pedagogerna var viktig och om något var oklart kunde jag fråga på en gång 
vilket minskade risken för misstolkningar. Frågorna är utformade så att de ska passa alla de 
yrkeskategorier jag valt att intervjua (se bilaga 1). 
 
 

5.2 Urval 
Jag har intervjuat sex pedagoger på fem olika skolor. Det är två förskollärare som arbetar i 
förskoleklass. Två är klasslärare och de andra två har arbetat som klasslärare men utbildat sig vidare 
till speciallärare och specialpedagog. Att jag valt dessa olika yrkeskategorier beror på att jag velat få 
en så stor bredd som möjligt om barns läsutveckling, från barns språkliga medvetenhet till att kunna 
läsa. Det händer ibland att det kan uppstå inlärningssvårigheter i barns läsutveckling och då finns 
expertkunskapen hos speciallärare och specialpedagog. 
En av förskollärarna har arbetat sedan 1975 inom förskolan både som förskollärare och 
områdesföreståndare. Hon började arbeta i förskoleklass 1994. 
 
Den andra är utbildad förskollärare sedan 1979. De åtta senaste åren har hon arbetat inom skolan 
som förskollärare i förskoleklass, klasslärare och fritidspedagog. Hon läser även till lärare på distans. 
 
Den ena av klasslärarna arbetar på samma skola som en av förskollärarna. Hon har arbetat på 
lågstadiet sedan 1975. Är klasslärare i en trea detta läsår. 
 
Denna klasslärare har arbetat som lärare på lågstadiet sedan 1973. Är klasslärare i en tvåa. 
 
Specialläraren har arbetat som klasslärare i 10 år. De senaste 20 åren har hon arbetat som 
speciallärare efter en kortare vidareutbildning. Hon arbetar med elever från årskurs 1-6. 
 
Specialpedagogen utbildade sig till mellanstadielärare 1969. Hon arbetade som klasslärare till 1993 
då hon började arbeta som föreberedelseklasslärare med invandrarbarn i sex år. 1999 påbörjade hon 
sin utbildning till specialpedagog och har arbetat med detta i fyra år. Hon arbetar främst med elever 
ur årskurs 4-6. 
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5.3 Genomförandet 
Jag kom i kontakt med de intervjuade på olika sätt. Till en av skolorna ringde jag och bad att få prata 
med en lärare som arbetar med läsinlärning. Vi bokade en tid och hon hjälpte mig med en vidare 
kontakt med en förskollärare på samma skola. Specialläraren och den andra klassläraren blev jag 
rekommenderade av kolleger till mig. Specialpedagogen arbetar på samma skola som jag och den 
andra förskolläraren känner jag sen tidigare. Alla jag tillfrågade ställde direkt upp på att låta sig 
intervjuas och vi bokade in en tid direkt vid första telefonkontakten. Jag passade samtidigt på att 
berätta om vad intervjun skulle handla om. 
Jag åkte ut till de olika skolorna efter överenskommen tid. Alla intervjuerna låg sent på 
eftermiddagarna så vi kunde prata ostört, oftast i ett klassrum eller annat rum. 
Jag valde att spela in intervjuerna via dator och det tog mellan 20-35 minuter att genomföra dem. 
Det finns många fördelar med att spela in intervjuer istället för att skriva menar Trost (2005) i sin 
bok Kvalitativa intervjuer. Trost skriver att genom att spela in intervjuerna gör det att intervjuaren 
kan ha ögonkontakt med den intervjuade vilket skapar ett intryck av intresse och samtidigt ger 
kroppsspråket en mängd kompletterande information som gestikulerande, leenden, uttryck av 
förvåning eller misstänksamhet.  
Varje intervju inledde jag med en kort presentation av min problemformulering. Sedan fick den 
intervjuade presentera sig med namn, utbildning och hur många år de jobbat innan vi började med 
frågorna. 
Då jag är en ovan intervjuare så valde jag att ställa samma frågor och i samma ordningsföljd till alla 
kategorier av pedagoger för att också lättare kunna efterarbeta svaren på ett jämförbart sätt. Jenny 
Winter (1979) kallar detta i Problemformulering, undersökning och rapport för strukturerad intervju. 
I denna typ av intervju skapas en situation där interaktionen mellan den som frågar och den som 
tillfrågas blir så neutral att man undgår färgning av svaren. 
 
 
5.4 Reliabilitet 
Enligt Trost (2005) bygger idén med reliabilitet egentligen på kvantitativa studier, som avser att mäta 
det man undersökt. Det skiljer sig från kvalitativa studier där man strävar efter att förstå hur den 
intervjuade tänker, känner eller beter sig. 
Jag anser ändå att reliabiliteten är ganska hög då en och samma person, alltså jag, genomfört 
intervjuerna och samma frågeställningar har använts till samtliga intervjuade. Att spela in samtalen 
gjorde att jag kunde lyssna på tonfall och ordval upprepade gånger för att höra vad som ordagrant 
sagts. Jag har kunnat koncentrera mig på frågor och svar tack vare att intervjuerna spelades in och 
det tycker jag ger en större tillförlitlighet. 
Jag har valt att intervjua pedagoger som har arbetat i skolan under många år och har mycket 
erfarenhet och alla var kvinnor. Kanske att jag hade fått andra svar om jag valt att intervjua 
pedagoger utan lika lång erfarenhet eller om det varit män. 
 
 
5.5 Validitet 
Validitet är enligt både Trost (2005) och Winter (1979) ett mätinstrument som skall mäta det som var 
avsett att mäta utifrån frågan man ställt. 
Utifrån min frågeställning om hur olika faktorer påverkar barns läsinlärning visar resultaten att jag 
har fått svar på mina frågor jag ställt om barns läsutveckling. När det gäller vilka läs- och 
skrivinlärningsmetoder man använder så visar det sig att pedagoger blandar och plockar ut det man 
finner fungerar bäst. Detta gör man för att anpassa undervisningen efter barns olika förutsättningar 
och behov vilket främjar inlärningsmiljön positivt och har stor betydelse för barns läsutveckling. 
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6. Resultatbeskrivning 
 
Jag har sammanställt resultaten av intervjuerna jag gjort med de sex pedagogerna sammanfattande. 
Då mycket likheter finns i hur förskollärarna, klasslärarna samt specialläraren och specialpedagogen 
arbetar har gjort att jag valt att till stor del skriva ihop yrkeskategorierna och det som förenar dem. 
Det framgår annars tydligt när någon av pedagogerna avviker i sina funderingar och formuleringar. 
De underrubriker som följer kommer sig av att jag grupperat ihop intervjufrågorna i fyra tematiska 
huvudfrågor som är metoder och material (fråga 1 och 2), läsutveckling (fråga 3och 4), svårigheter 
(fråga 5, 6 och 7) samt samarbete och kunskap (fråga 8 och 9). Att jag valt att göra så beror på att 
flera av frågorna berör och går in i varandra. 
 
Vid bearbetning av intervjuer är det speciellt viktigt att hitta användbara kategorier att ha som hjälp 
för att systematisera resultatredovisningen. Istället för att göra långa referat av det som framkommit i 
texter och intervjuer är det bättre att presentera resultatet tematiskt skriver Johansson och Svedner 
(2001). 
 
 

6.1 Material och metoder 
I förskoleklasserna använder man sig av Bornholmsmodellen och Trullemetoden. 
Bornholmsmodellen bygger på ljudmetoden där man ägnar sig mycket åt ljud och lyssnande. De 
finns inga nackdelar med materialet då det går att variera i det oändliga. Det finns barn som har svårt 
att ta till kunskap via hörseln och då är det bra att väva in Trulle som det finns storbok och 
arbetsböcker till. Trulle bygger upp den språkliga medvetenheten och via språkstegen tränar barnen 
upp den språkliga medvetenheten. Båda metoderna bygger på lek och därför passar den alla barn. 
Man kan använda det man tycker är roligt för att sprida arbetsglädje, säger förskollärarna. 
 
Båda klasslärarna har en blandning av olika metoder där de plockat ut det de tyckt varit bäst. Genom 
erfarenheter och kunskaper har man sen samlat på sig olika material och metoder som har fungerat 
bra. Genom att blanda dem kan man arbeta mer individualiserat med barnen. Vad och vilka metoder 
man använder beror på vilka barn man har. De metoder man använder sig av är LTG-metoden, 
helordsmetoden, Wittingmetoden, Kiwiböckerna och ljudningsmetoden. Barnen har också läsläxa 
och arbetar med arbetsschema. 
Med arbetsschema lär sig barnen att arbeta självständigt, i LTG lär sig barnen att våga uttrycka sig 
och berätta, i Kiwimetoden pratar man mycket om bilderna. 
 
En av klasslärarna berättar att hon låter barnen få börja skriva redan innan de kan skriva i 
händelseböcker. 
Det är viktigt att barnen får veta att det man säger kan man också skriva. Barnen gör bilder och 
dikterar och jag skriver precis som de säger. Då får barnen höra vad de sagt även om det kan låta 
jättekonstigt. Jag rättar aldrig dessa böcker och barnen kan se sin egen skrivutveckling från tre 
bokstäver till att skriva själv, skriva på rader, mellanrum mellan ord osv. Att vara trygg i det man 
gör är viktigt. Är jag det och säker på vad jag gör, går det också bra för barnen. 
 
Även specialläraren och specialpedagogen plockar ur alla möjliga metoder. Det beror på vad eleven 
har för bekymmer. En metod passar inte alla och det är här de kommer in. Det är viktigt att ta reda på 
orsaken till varför inte barnet läser. Vad har man gjort i klassen tidigare och vad har inte fungerat där 
är frågor man bör ställa sig. Böcker är viktiga och det använder båda sig av så mycket som möjligt i 
sin undervisning. 
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6.2 Läsutveckling 
Båda förskollärarna tycker att det är viktigt att prata och läsa mycket med barnen. Man ska tillåta 
dem och uppmuntra dem till att läsa och skriva och ge dem positiv feedback då mycket bygger på 
deras självkänsla. När man arbetar med språkutvecklingen i förskoleklasserna är det viktigt att inte 
ha för bråttom utan gå sakta fram så att man vet att alla hänger med och behärskar en del innan man 
går vidare till nästa steg. Det är viktigt att möta barnen där de är, menar de. 
 
En av förskollärarna har sett en försämring vad gäller barns språk idag: 
Vad barnen har med sig hemifrån är en viktig faktor. Många föräldrar har idag inte tid att prata och 
läsa med sina barn. Det är många gånger smidigare att sätta på ett band eller TV: n. Nyanserna i 
språket går förlorade då barnen inte hinner med och förstår allt som sägs och ingen förklarar 
konstiga ord och sammanhang som barnet inte förstått. Uppfattningen kanske inte blir rätt alla 
gånger. Ett helt annat språk växer fram via TV och datorer och påverkar barnen, vi vuxna är inte 
riktigt hemma i detta. Det här kan påverka barns läsutveckling negativt. 
 
Det finns många olika faktorer som kan påverka läsutvecklingen tycker klasslärarna och en viktig 
sådan är självförtroendet. Att tro att man kan är en förutsättning för att lyckas. Föräldrarna betyder 
en hel del, hur mycket pratar och läser man med sina barn, vad har de för inställning till läsning och 
skola och får de tillräckligt stöd och träning hemma? 
Elevers förmåga att uppfatta bilder och ord samt förstå varför man ska lära sig läsa och om det är 
viktigt eller inte. Om man på förskolan och i förskoleklass lärt barnen språkträning genom att leka 
med ord, rim, ramsor och sång har det betydelse. 
Klassklimatet är viktigt, menade en av klasslärarna. Är det så att många tycker att det är roligt hänger 
gärna andra med, det smittar av sig. 
At skapa en läsvänlig omgivning där barnen kan krypa undan och läsa, ha tillgång till böcker som är 
intressanta och passar deras nivå samt skapa tillfällen till läsning. Att höra läraren läsa och barnen 
läsa för varandra är också viktigt 
Båda klasslärarna märker också skillnad på barn idag och för 30 år sedan, på både gott och ont. Man 
verkar inte prata så mycket med barnen hemma, vilket påverkar ordförrådet och leder till att det blir 
svårt att hänga med i undervisningen. Det är mer vanligt idag att barn har otydligt tal och får gå hos 
logoped. En del barn har svårt att prata i hela meningar och berätta en berättelse eller händelse som 
hänger ihop. Det ska gå fort när man pratar och det gör det svårt att föra ett samtal. 
 
En klasslärare sa: 
Kan man inte prata kan man inte skriva, hur ska man kunna forma en mening på papper när man 
inte kan formulera en? 
Man tvingar barn som inte är mogna för att de ska ha läsinlärning, vi har inte tid att vänta in 
barnen. 
 
Barn idag behöver mera vuxenkontakt, att man ser och bekräftar dem. Idag ska varje barn ha 
bekräftelse på att de gjort rätt och att det de gör är bra. 
Båda klasslärarna upplever att de har fått sänka kraven. Man har fått gå tillbaka en del till det gamla 
och jobba mer strikt och inrutat då de flesta elever behöver det. 
 
Det är viktigt att hitta rätt nivå till olika barn och möta dem där de är, säger specialpedagogen. 
Uppmuntran och material som passar är viktigt för att de ska komma vidare i sin läsutveckling. 
Hemmet och dess inställning till läsning är av stor betydelse, likaså språket, att ha pratet med sig 
innan de börjar skolan. 
Läraren betyder mycket och vilken kontakt de får med denna som ska vara nyfiken, kreativ, ha 
förståelse, tänka brett och vara kreativ. 
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Man måste leta efter orsaker till varför barnet inte läser. Det kan bero på hur det ser ut omkring 
eleven som grupp, miljö och individ. Eleven kanske inte ser utan sitter för långt bak, det är för rörigt 
i klassrummet och eleven kan inte koncentrera sig eller det kanske behövs en assistent. Det är många 
bitar som hänger ihop med läsning. 
 
Specialläraren menar att det är viktigt att vara trygg, orka koncentrera sig, vara avslappnad men ändå 
koncentrerad, orka hålla kvar uppmärksamheten på det som ska göras utan att bli störd av det som är 
runt omkring. De flesta lär sig läsa oavsett metod och miljö, det är mer fantastiskt att det fungerar då 
det är så mycket som ska stämma som ögonrörelser, hur vi uppfattar, hur det tas emot, vad vi får för 
bilder och hur uppfattas de ljud jag hör? Hur man mår och har det i livet och vad man är för person 
med det som man har runt omkring sig påverkar all inlärning. 
 
 
6.3 Svårigheter 
Båda förskollärarna menar att då barnen i förskoleklass fortfarande är små är det inte så lätt att 
bedöma om de kommer att få svårigheter i skolan. De har kommit olika lång då många läser medan 
några kan några få bokstäver. Man kan då gissa att de är sena i sin läsutveckling. En del barn är inte 
färdiga förrän de går i ettan eller tvåan. En av förskollärarna menar att Bornholmsmodellen genom 
tidigare undersökningar visat sig vara bra när det gäller barn som bedömts ligga i riskzonen. De har 
klarat sig bättre just för att metoden är så metodisk. 
Då och då har man barn som t ex har svårt att rimma, det kan ta ett helt år av tragglande. Ibland kan 
man se att en del barn har svårt att forma t ex en ring och då kan det bli svårigheter, likaså att barnet 
inte kan skriva sitt namn. De lär inte barnen att läsa och skriva, däremot arbetar de mer förberedande 
som att hålla pennan rätt och med vänster och högerriktning, säger en av förskollärarna. 
Att barn påverkas av sina svårigheter i gruppen eller kamratrelationerna märks inte när barnen är så 
små. Det kan nog vara vanligare i skolan, man är lite bättre och smartare om man är en god läsare. 
De upplever inte att barnen jämför sig med varandra utan de tar hellre hjälp av varandra. När de blir 
äldre kan de lätt tappa självkänslan, då måste de få veta att de är bra ändå. Det är viktigt att hjälpa 
dem att övervinna svårigheterna, tycker båda förskollärarna. 
 
Båda klasslärarna provar sig fram med olika inlärningsmetoder. Fungerar inte det får man vända sig 
till den expertis som finns på skolan. På en av skolorna har man Belfieldläsning varje dag för de barn 
som inte har så stora svårigheter utan mer behöver komma igång med sin läsning. Det innebär att 
barnet läser för en vuxen 15 minuter varje dag i perioder. Det har gett resultat har man sett, olika 
elever får hålla på olika länge. Det är bara träning som gäller och det behövs för att hänga med. 
Tecken på svårigheter kan vara att det är svårt att komma ihåg bokstäver, hur de ser ut, hur de låter 
och att då kunna ljuda ihop dem. De kan inte leka med språket som att rimma, dela ord, sätta ihop 
ord veta skillnad på långa och korta ord. En del barn har också svårt med talet, andra ser inte 
sammanhang. Det kan vara svårt att bedöma redan i ettan då en del behöver mer tid på sig att mogna. 
Man kan ändå ibland se tendenser, så det gäller att hålla ögonen på de barnen. 
Självförtroendet påverkar barn i sina relationer med andra, ju äldre desto mer. Det beror på hur man 
är som person då en del har lättare att få kamrater än andra. Barn är medvetna om vad de kan och 
inte kan och de som är sämre kanske lättare jämför sig med dem som är bättre. Annars är konkurrens 
inte så vanligt i de lägre skolåldrarna. De högpresterande konkurrerar mer med varandra, men man 
upplever inte att de ser ner på andra för det. 
 
Om klassläraren har en elev med läs- och skrivsvårigheter och hon provat sig fram med olika 
läsinlärningsmetoder och det inte fungerar, lyfter hon problemet hos specialläraren eller 
specialpedagogen. Denne pratar då med både elev och föräldrar om svårigheterna och hur långt 
eleven borde ha hunnit. 
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Specialläraren menar att man arbetar olika beroende på hur gammal eleven är och vad det är för 
svårigheter. Ibland kan det vara så att barnet helt enkelt inte fattat galoppen eller behöver hjälp i 
starten eller periodvis hjälp. Hon undersöker den språkliga medvetenheten med rim, ljud, bokstäver 
och läsande av ord. Det finns diagnoser om man vill gå vidare. Eleverna får läsa mycket, sådant de 
själva valt. Hon pratar med eleverna om hur det går och vad de tycker är svårt. 
Specialpedagogen har som roll att ta reda på orsaker till varför barnet inte läser. Hon jobbar med de 
barn som har uttalade svårigheter och gör alltid en diagnos med eleverna. Den tar upp tal, läsning, 
skrivning, lyssna och uppfatta. Utifrån denna diagnos arbetar hon sen vidare med barnen. Vid stora 
svårigheter kan man behöva göra en utredning. 
LUS, säger specialpedagogen, har gjort att det blivit lättare att upptäcka fler barn som man annars 
inte skulle ha lagt märke till. De barnen är lätta att tappa och de kanske bara behöver hjälp att komma 
igång. Läsning ska man inte bara sitta och lästräna på utanför klassrummet. Läsning ska man se som 
ett kommunikationsämne som man lär i grupp tillsammans med andra, hör de andra barnen läsa och 
hör fröken läsa. 
Hur man ser svårigheterna beror på årskurs och elev, fortsätter specialpedagogen. På mellanstadiet är 
det ofta så att barnen inte hänger med och de gör inte sina läxor då de inte kan. De har svårt att hitta 
egna relevanta saker i grupparbeten utan skriver av. Det tar lång tid att hitta svaren och de skriver av 
i arbetsböcker. De är intresserade av vad kompisarna skriver och gör. De lånar ofta tjocka och svåra 
böcker som de bläddrar i på måfå. Det är viktigt att diskutera läsningen enskilt med barnen och hur 
de upplever läsning som man gör vid LUS. 
Det är viktigt med en öppen stämning i klassrummet där man hjälper varandra och kan prata öppet 
om problem, tycker specialläraren. 
Specialpedagogen som har erfarenhet av de större barnen säger att barns svårigheter påverkas 
mycket i både grupp och kamratrelationer. Man diskuterar filmer och böcker med varandra, de 
lässvaga har inte förstått handlingen och säger fel och missförstår. Man chattar med varandra på 
datorn, då är det tydligt vem som kan läsa, skriva och stava. Det är ett tuffare samhälle idag som 
bygger mycket på läsning. Man klassas som dum av sina kamrater om man inte kan läsa. 
Självuppfattningen blir låg vilket även påverkar alla ämnen i skolan. 
 
 
6.4 Samarbete och kunskaper 
Båda förskollärarna hade ytterst lite samarbete med skolan. Man pysslar ihop vid jul och påsk. Det 
kan annars se lite olika ut från år till år. Dels kunde det bero det på hur grupperna såg ut eller hur 
lokalerna var. Fritidspedagogerna, som jobbar i klasserna, kan göra en del övningar ur 
Bornholmsmodellen i första klass, säger en av förskollärarna. Hon berättar också att man försöker 
lämna över till lärarna i första klass vad de gjort och var barnen ligger till utvecklingsmässigt. Ibland 
kan man få material från skolan till de elever som ligger långt fram i sin läs- och skrivutveckling. 
Den andra förskolläraren upplevde att man inte alls tog vara på varandras kunskaper. Man vet sällan 
vilken lärare som ska ha deras grupp. Det är en stor skola och man har haft otur med olika 
ledningspersoner och det är dessutom återigen dags för en ny omorganisation. Hon har tidigare 
positiva erfarenheter av att det går att samarbeta och jobba åldersintegrerat. Det var på en mindre 
skola med bra lokaler där man nådde goda resultat. 
Båda förskollärarna tyckte att de hade de kunskaper som behövs i sitt arbete med sexåringarna. En 
tyckte att det ibland kunde vara bra att ha kunskaper om vad som kommer sen som att kunna hjälpa 
de barn som hunnit långt så att de slipper göra allt en gång till när de sen börjar skolan. Den andra 
tyckte att hon hade idéer om det mesta och provar sig fram. De som har bättre kunskap får hjälpa 
både henne och barnet att komma vidare. Hon tycker att det också är viktigt att ha mer kunskap och 
förståelse om hur man hanterar ”strulnissarna”. 
På vår skola följer vi inget gemensamt, berättar den ena klassläraren. Tidigare hade förskoleklassen 
Bornholmsmodellen, men den har de inte kvar. Vi har gjort lite av de övningarna i ettan. 
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Hon har svårt att peka ut något speciellt i fråga om vidare kunskaper. Det kommer alltid nya grejer så 
något är det alltid man saknar. 
 
Den andra klassläraren vet att man med de barn som har svårt med den språkliga medvetenheten har 
man jobbat mycket med i förskoleklassen. Hon samlar på sig material och övningar och försöker ta 
vara på de idéerna som de har där att jobba vidare med. Att sen kunna hjälpa barnen en och en beror 
på hur mycket resurser hon har tillgång till. Man skär ner på resurserna i skolan vilket innebär att hon 
ofta har helklass och det gör det svårare att ha den tid hon skulle vilja ha för att jobba enskilt med 
barnen som att lyssna på hur de pratar och hur de tänker. Hon tycker att hon märker att barn idag 
behöver mer vuxenkontakt, att man ser och bekräftar dem. Förr var barnen mer som en grupp som 
gjorde sitt och det fröken sa. 
Idag ska varje barn ha bekräftelse på vad de gör och även de duktiga vill ha uppmärksamhet. Om hon 
har satt igång ett jobb i klassen och sitter med ett barn som behöver extra hjälp har hon snart, efter 3 
minuter, 5-6 barn omkring sig som vill visa vad de gjort, ha bekräftelse på att det de gjort är bra eller 
rätt. Detta gör det svårare att sitta enskilt med någon elev. 
Det kan bero på att föräldrar har en enorm påverkan på sina barn och har inte tid att prata och 
bekräfta dem. Då söker de bekräftelse av sin lärare istället. Hon har märkt att det idag ska gå fort att 
föra ett samtal. Ofta pratar barn i halva meningar och det är svårt att berätta en hel berättelse eller 
händelse som hänger ihop. Det här påverkar talutvecklingen, att inte kunna prata gör att eleverna inte 
kan skriva, för hur ska de kunna forma en mening på papper när de inte kan formulera en muntligt. 
Det har blivit ett större tryck på skolan idag då lärarna ska lära eleverna att läsa, skriva och räkna och 
även uppfostra dem. Ibland kan man få en känsla av att inte kunna räcka till, men det beror ju också 
på vad man är för slags person, menade klassläraren. Hon sa också: 
Ju mer man lär sig desto mer kommer man på att man inte vet.  
 
Det skulle i så fall vara den allra första grundläggande språkträningen. Hon vet vad barn behöver när 
de börjar ettan men hur man kommer dit, det som förskollärare gör i förskola och förskoleklasser 
saknar hon kunskaper om. Hon tycker att hon är dålig på att läsa pedagogisk litteratur om nya rön 
som kommer och det allra nyaste om läsutveckling har hon inte tillgodogjort sig utan använder de 
kunskaper hon har. 
 
Specialläraren säger att man inte har så mycket samarbete eller använder varandras kompetenser 
trots att man är i samma hus. Hon vet att de jobbar med Trulle. Under gemensamma konferenser kan 
de ge varandra tips och idéer. 
Hela tiden stöter hon på problem som hon funderar över och inte har kunskap om. De är fler som 
jobbar med special på skolan som gör att någon annan kan ta över när hon inte kommer någon vart. 
De pratar med varandra om vad de gjort och hur man kan komma vidare.  
Det finns många områden där hon känner att hon behöver mer kunskap och idéer. Forskningen går 
framåt och det gäller att hänga med. 
 
Specialpedagogen tycker att de är bra på att ta vara på varandras kunskaper. Hon frågar sig alltid 
vem kan hjälpa barnet bäst eller vem som är mest lämpad? Hon har alltid en dialog med 
specialläraren om vem som gör vad. Ibland kan Sva-läraren vara den mest lämpade, då handleder 
hon med material och samtal. Ibland kan klassläraren vara den mest lämpade då denne har den bästa 
kontakten med eleven. Det är inte bra med för många olika kontakter. 
Någon utbildning har specialpedagogen inte i läs- och skrivutveckling, det saknar hon. 
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7 Diskussion 
 
Det finns omfattande litteratur om barns läsutveckling då mycket skrivits i detta ämne. Mycket av 
det jag har läst har varit intressant och relevant forskning där jag fått en mer fördjupad kunskap om 
barns läsutveckling. I mina intervjuer har jag samtalat med erfarna pedagoger som alla hade många 
års erfarenhet av att arbeta med barn. De har haft mycket kunskap att dela med sig som kompletterat 
litteraturen och även väckt andra tankar. Kanske mitt resultat hade sett annorlunda ut om jag valt 
pedagoger med nyare utbildning då det forskas mycket om barns läsutveckling och nya kunskaper 
ständigt dyker upp. De kanske hade haft en annan syn på barns läs- och skrivutveckling med sin 
nyare utbildning. 
 
Det är det många faktorer som spelar in och har betydelse för hur barnet ska lyckas i sin läsinlärning. 
Genom att läsa litteratur om barns läsutveckling och i samtalen med de sex pedagoger jag valt att 
intervjua i min undersökning har jag tagit del av olika faktorer som kan vara en bidragande orsak till 
vad som påverkar barns läsutveckling. Några av dessa faktorer jag valt att skriva om är den språkliga 
och fonologiska medvetenheten, metakognition, barns olika förutsättningar, inlärningsproblem, olika 
läsinlärningsmetoder, klassrumsklimatet och lärarens betydelse. 
 
Jag tycker att jag fått svar på mina frågor om hur man stödjer och stimulerar barn till god 
läsutveckling, hur man undviker hinder på vägen dit, hur man arbetar med barns läsutveckling i 
förskoleklass och grundskolans tidiga år med hänsyn till barns olikheter samt hur speciallärare och 
specialpedagog jobbar vidare med barn som har stött på problem i sin läsutveckling. 
 
Att vara språkligt medveten är att man har förmågan att reflektera över det egna språket. Olika 
studier har visat att språkligt medvetna barn har lättare att lära sig läsa (Arnqvist, 1993). 
Genom kunskaper och erfarenheter i mitt eget arbete som förskollärare vet jag att man jobbar mycket 
med den språkliga medvetenheten i både förskola och förskoleklass. Rim, ramsor, lek, sång, sagor, 
berättelser och läsning är viktigt för att grundlägga barns språkliga medvetenhet. 
Björk och Liberg (2003) skriver att många förskolor arbetar medvetet med olika pedagogiska 
program för att väcka och utveckla barns språkliga medvetenhet. 
Hos de båda förskollärarna jag intervjuat jobbade man medvetet med den språkliga medvetenheten. 
Man använde sig av Bornholmsmodellen och Trullemetoden för att utveckla och stärka denna 
medvetenhet. Båda metoderna bygger på lek och går att anpassa och variera på många olika sätt 
vilket gör att de passar den variation av barn som finns i en grupp. 
De andra jag intervjuade, klasslärare, speciallärare och specialpedagog, såg ett samband mellan den 
språkliga medvetenheten och elevers svårigheter i sin läs- och skrivutveckling. 
 
Läsning och skrivning är spegelbilder av varandra, två sidor av samma funktion, som bygger på talet. 
Det är viktigt att barnen lär in skriftspråket med utgångspunkt i det egna talet skriver Stadler (1998). 
En av klasslärarna menade att det var viktigt för barnen att de vet om att det talade kan skrivas. 
Genom händelseböckerna fick barnen diktera och hon skev ner exakt det barnen sagt utan att rätta. 
De får då höra vad de säger även om det kan låta jättekonstigt. 
Jag tror att det är viktigt att barn får skriva mycket. Om man frågar barn, när de börjar skolan, om de 
kan läsa och skriva svarar barnen oftare att de kan skriva än att de säger att de kan läsa. De flesta 
barn kan skriva sitt namn när de börjat skolan och har säkert provat på att lekskriva också och det ska 
man uppmuntra. 
Björk och Liberg (2003) skriver att om hur betydelsefull interaktionen är mellan att lära sig läsa och 
skriva och det sker i ett samspel. Det finns ingen anledning att vänta med att låta barn skriva tills de 
lärt sig alla bokstäver utan det är bättre att de använder och befäster de kunskaper de redan har även 
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om de bara kan några få bokstäver. Genom att man låter barn skriva mycket blir de mer observanta 
på ord de möter i texter. 
Som nybliven lärare är det viktigt att ha grundläggande kunskaper om barns läsprocess och inlärning. 
Det är bra med olika metoder med tanke på den spridning som finns i en klass och i sitt arbete får 
man genom den kunskap och erfarenhet man får efterhand utforma olika metoder och arbetssätt som 
passar en själv och sina elever bäst. Man får ändå inte glömma att det viktigaste är hur man bemöter 
barnen och skapar goda inlärningsmöjligheter. 
Alla de intervjuade använde sig av olika metoder som man blandade och plockade ut det som man 
tyckte fungerade bra. Att man använde sig av olika metoder berodde på att man tyckte att det då var 
lättare att anpassa undervisningen till de olika individernas behov. En av klasslärarna menade, att är 
man trygg och säker i det man gör går det också bra för barnen. 
Asmervik m fl (2001) skriver att den goda metoden med stor M inte finns. Istället verkar en 
kombination av olika metoder vara det lämpligaste, tillsammans med lärarens entusiasm och tilltro 
till metoderna samt dennes förmåga att skapa ett tryggt  och accepterande inlärningsklimat. 
 
När barn börjar skolan har de olika erfarenheter och förutsättningar. En del elever läser med flyt 
medan någon annan bara kan någon enstaka bokstav. Genom att ge eleverna upplevelser av att lyckas 
med det de gör i skolan stärker man självförtroendet. Uppgifter barnen får ska vara lagom 
utmanande, inte för svårt inte för lätt. Är uppgifterna för svåra är det lätt att tappa självkänslan och 
ge upp, är uppgifterna för lätta blir det inte tillräckligt stimulerande och baren kan lätt bli uttråkade. 
Som lärare är det viktigt att vara medveten om detta och anpassa undervisningen efter elevernas 
olika behov. Man måste också vara lyhörd för barns olika sätt att uttrycka sig på eller känna igen och 
tyda olika signaler när barn har bekymmer av olika slag. Det kan till exempel vara barnets sociala 
situation hemma som gör att det kan uppstå inlärningssvårigheter som kan yttra sig på olika sätt. 
Att ha svårigheter i att lära sig läsa och skriva, skriver Asmervik m fl (2001), kan utgöra början på en 
ond cirkel där skriftspråksutvecklingen hämmas vilket påverkar annan inlärning där både läsning och 
skrivning är viktiga verktyg. Detta kan ge följder för elevers emotionella och sociala anpassning. En 
del döljer problemen genom att vara osynliga eller utåtagerande. Svårigheterna kan leda till bristande 
intresse och låg motivation och nederlag i skolarbetet och inlärningen. Det kan få effekter på elevens 
tillit till de egna möjligheterna till att lära sig lära och utvecklas vilket påverkar självbilden. 
Samma tankegångar delar Taube (2002) som menar att framgång i skolarbetet betyder mycket för 
självkänslan. Att däremot mötas av motgångar kan innebära att barnen stannar i sin utveckling vilket 
ger konsekvenser för både självförtroende och kan leda till att man kan missa mycket i sitt 
kunskapsinhämtande. 
Förskollärarna pratade om att det är viktigt att möta barnen där de är. Man ska inte ha för bråttom, 
innan man tar nästa steg ska man förvissa sig om att alla hänger med. Man pratar och läser med dem 
och uppmuntrar dem i det de gör. Barn mognar olika och i förskoleklassen är barnen fortfarande små 
men ibland kan man se tendenser till att något barn ligger i riskzonen för att få svårigheter. Om barn 
har svårigheter försöker vi hjälpa dem att övervinna dem, sa en av förskollärarna. 
Hur det går för barnen i skolan påverkas av många faktorer, tyckte klasslärarna och 
specialpedagogen. Självförtroendet är viktigt där en tro på sig själv att man kan är en förutsättning 
för att lyckas. Föräldrarna är viktiga. Vad har de för inställning till skolan, ger de stöd hemma, pratar 
de och läser med sina barn? Har barnen fått öva sin språkliga medvetenhet i förskola och 
förskoleklass? Klassklimatet och klassrumsmiljön är också viktiga. Märker man att någon elev har 
svårigheter provar man sig fram med olika inlärningsmetoder om det inte hjälper tar man hjälp av 
den expertis som finns på skolan. Man får hålla ögonen på barn som har tendenser till få svårigheter. 
Att hitta rätt material på rätt nivå och möta eleverna där de är viktigt, tyckte specialpedagogen. Hon 
pratade också om lärarens betydelse och vilken kontakt eleverna får med denna som ska vara 
nyfiken, kreativ, ha förståelse, tänka brett och vara kreativ. 
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Specialläraren menade att mycket beror på hur eleven mår, hur den har det i livet och vilken slags 
person den är. 
 
Barn är väldigt medvetna om vad de kan och inte kan och även vad deras kompisar är mer eller 
mindre bra på och man jämför sig med varandra. Det är lätt att man klassar sig själv eller av andra 
som dum om man har svårigheter i skolarbetet. Jag är säker på att detta påverkar eleverna 
självförtroende och status i gruppen. Som lärare är det viktigt att vara lyhörd. Att få ihop klassen till 
en stabil grupp är en viktig grund att stå på. Det ska präglas av ett öppet klimat där man diskuterar 
mycket och har tolerans för varandras olikheter. Barnen ska hjälpa varandra istället för att konkurrera 
och här har vi vuxna ett stort ansvar. 
Det är viktigt att minska konkurrensen i klassen och istället lägga vikt vid samarbete och ömsesidig 
hjälp eleverna emellan. Konkurrens främjar bara de som redan kan skriver Asmervik m fl. (2001). 
Att barn skulle påverkas av sina svårigheter i gruppen eller i sina kamratrelationer märkte man inte i 
förskoleklasserna. Snarare upplever man att de hellre tar hjälp av varandra. 
De båda klasslärarna upplevde inte att konkurrens var vanligt i de lägre åldrarna. De högpresterande 
kunde ibland konkurrera med varandra men såg inte ner på andra för det. Självförtroendet kunde 
påverka barn i sina relationer med andra, ju äldre man blir desto mer påverkar det. 
Taube (2002) skriver att i vårt samhälle är det i hög grad människans förmåga att prestera som avgör 
vilket värde hon har. Det är ”finast” att vara duktig på det intellektuella området som läs- och 
skrivkunnighet är. 
Specialpedagogen som har mest erfarenhet av större barn, menade att barn som har svårigheter 
påverkas mycket i sina relationer till andra. Det är ett tuffare samhälle idag som ställer krav på 
läsning. Det är lätt att man blir klassad som dum om man har svårigheter att läsa vilket påverkar 
självförtroendet och de andra ämnena i skolan. 
En öppen stämning i klassrummet där man kan prata öppet om problem och man hjälper varandra är 
viktigt och bidra till att barnen accepterar varandras olikheter menade specialläraren. 
 
Den som har språkligt handikapp eller inlärningssvårigheter behöver anpassad undervisning de första 
åren. I den grundläggande skriftsspråksundervisningen bör man ha lärare som har förmåga att 
individualisera och ser vilka barn som har speciella inlärningssvårigheter för att omedelbart ge 
speciell hjälp. Har skolan rätt personal med rätt kunskap kan läs- och skrivsvårigheter förebyggas, 
och i många fall övervinnas (Stadler, 1998). 
Detta visar hur viktiga speciallärarna och specialpedagogerna är på våra skolor och vilken viktig 
funktion de fyller, vilket framkom i intervjuerna. Att de även samtalar mycket med sina elever om 
deras skolarbete framgick vilket kan relateras till Taubes (2002) syn där hon menar att för elever med 
en mycket låg självvärdering kan det vara meningslöst med hjälparbete som inriktar sig på 
färdighetsträning. Istället skulle individuella stödjande samtal med eleven kunna vara en möjlighet 
att kunna bearbeta sina problem. 
 
Att samarbeta och ta vara på varandras kunskaper sker inte i så stor utsträckning som man skulle 
önska. Jag tror att man skulle vinna mycket på att ta vara på varandras kompetenser och att man 
tillsammans följde en gemensam röd tråd när det gäller barn läs- och skrivutveckling som börjar 
redan i förskoleklass. De pedagoger jag intervjuade hade på sina skolor inget samarbete mer än att 
man pysslade tillsammans vid jul och påsk. En av klasslärarna försökte ändå ta till sig den kunskap  
som förskollärare har om mindre barns språkutvecklig och hur man med övningar kan träna barns 
språkliga medvetenhet. 
I Lärarnas Tidning (NR 7/2006) finns en artikel från Håkantorpsskolan i Västerås, som fått Erik 
Hults pris, för sin läs- och skrivinlärningsmetod. Arbetet är välstrukturerat och alla lärare har en enig 
syn på läs- och skrivinlärning. Man följer en röd tråd redan från förskoleklass och målet är att alla 
ska lära sig läsa flytande med god förståelse i trean. Genom detta arbete har man fått ner andelen 
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barn som behöver extra stöd från tio till fyra procent. Om man upptäcker svårigheter i läsning och 
skrivning sätts åtgärder in direkt. Tillsammans har alla berörda lärare varje vår en utvärdering av 
årets läs- och skrivinlärning och gör de justeringar som behövs samtidigt som arbetet utvecklas. En 
specialpedagog arbetar halvtid som spindeln i nätet med läs- och skrivinlärningen och ger alla lärare 
handledning samtidigt som hon jobbar enskilt med elever som har svårigheter. 
Björk och Liberg (2003) skriver, att för att man som pedagog ska lyckas med barns läsinlärning 
krävs teoretiska kunskaper och ett medvetet pedagogiskt förhållningssätt. Att ta del av andra lärares 
erfarenheter är lika väsentligt som att ta del av den systematiserade kunskap som tagits fram genom 
forskning. 
Även när det gällde vidare kunskaper menade några av pedagogerna att det ständigt händer nya saker 
inom forskningen. Alltid är det något som saknas och ju mer man vet desto mindre vet man, menade 
en av klasslärarna. Det är inte alltid lätt att hänga med och man kände sig trygg med de kunskaper 
man hade även om det hände att man ibland tog tillvara varandras erfarenheter. 
 
Många av de böcker jag läst har tagit upp metakognitionen och dess betydelse. Metakognition, 
förståelse för sitt eget lärande, tror jag är viktigt att barnen får lära sig i skolan. Många barn kan 
behöva hjälp att utveckla färdigheter och strategier i sitt lärande och därigenom öka deras 
medvetenhet om hur de lär och tar in nya kunskaper. Man kan fråga sig ibland om elever egentligen 
förstår vad de ska göra i skolan och varför de ska göra det? 
Genom att arbeta reflekterande kring arbeten man genomför i skolan kan eleverna lära sig vad man 
gjort bra, vad som kan göras bättre och ge nya idéer i det fortsatta arbetet. 
Enligt Bråten (1996) rör sig begreppet metakognition om ett återupptäckt fenomen som var centralt 
redan i Vygotskijs utvecklingsteori. Vygotskij menade att skolans undervisning spelar en avgörande 
roll när det gäller att göra barn medvetna om sina egna kognitiva processer. Det är processer som 
minne, uppmärksamhet och tänkande som blir tydliga då de befästs med hjälp av språket. 
 
Som ny och oerfaren lärare kan det kännas tryggt och säkert att ha ett material att luta sig mot när 
utvecklingsgången i barns läsutveckling ännu inte är befäst. Genom att använda sig av någon 
kartläggningsmetod, LUS, i barns läsning kan man visa vad eleven kan, bör kunna, sträva mot och 
hjälpa vidare. Det kan hjälpa barnen att känna delaktighet och ansvar för sin utveckling. Det blir 
lättare att med barnet kommunicera kring sin läsning, vilket specialpedagogen tyckte var viktigt. 
Lärarna får ett gemensamt språk när det gäller barns läsutveckling. Läsutvecklingen lyfts fram och 
ger ett bra diskussionsunderlag mellan elev, lärare och föräldrar. 
 
Bakhtin teorier om dialogens betydelse tycker jag är värd att poängtera. I ett klassrum där man lärt 
sig acceptera och respektera varandras olikheter och där man kan diskutera olika åsikter och 
värderingar präglar ett öppet och varmt klimat. Inlärningen sker i ett samspel mellan eleverna och 
lärare. Genom att samlas runt gemensamma läsupplevelser där eleverna är aktiva kan de relatera 
innehållet till sina egna liv. Det skapar gemenskap och trygghet och genom att samtala om det lästa 
kan det ge olika infallsvinklar och möjligheter att fantisera och tänka i andra banor då man tagit del 
av andras åsikter. Det kan göra att elever med läs- och skrivsvårigheter känner sig delaktiga och kan 
locka dem att läsa böcker på egen hand. 
 
Något flera av pedagogerna påpekade var att de upplevde att barn idag har ett sämre språk. Man 
menade att det kunde bero på att föräldrarna idag inte har så mycket tid med sina barn. Det kan 
många gånger vara enklare att sätta på ett band eller TV: n istället för att läsa en saga. Nyanserna i 
språket går förlorade då barnen inte hinner med och förstår allt som sägs. Ingen förklarar konstiga 
ord och sammanhang som barnet inte förstått vilket kan leda till missuppfattningar. Föräldrar verkar 
inte heller ha tid att prata och samtala med sina barn vilket påverkar ordförrådet. Dåligt ordförråd 
leder till att det blir svårare att hänga med i undervisningen och märks också på barnen att de har 
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svårt att berätta sammanhängande och i hela meningar. Barn har bråttom och det ska gå fort när man 
pratar vilket gör det svårt att föra ett samtal. 
Jag kan inte i någon av den litteratur jag läst hitta något som stöder detta resonemang. 
Idag finns mer expertkunskap knuten till våra skolor i form av specialpedagoger, speciallärare, 
logopeder och andra former av resurser. Hör man att ett barn har ett konstigt uttal larmar man 
logopeden som då kommer och lyssnar på barnet och ger den hjälp och stöd som behövs. Detta kan 
göra att vi i skolan är bättre på att uppmärksamma barn som har olika typer av svårigheter. 
 
Det har varit ett intressant och lärorikt examensarbete där jag fördjupat min kunskap om barns 
läsutveckling genom litteraturstudier och intervjuer. Jag har i mitt arbete valt att tittat på vilka olika 
faktorer som kan påverka barns läsutveckling i både positiv och negativ bemärkelse. Jag tycker att 
jag fått en ökad kunskap, nya tankar och förståelse kring detta. Den inblick jag fick av pedagogernas 
sätt att arbeta i skolan stämmer väl överens med litteraturen om hur man bemöter och skapar goda 
inlärningsmöjligheter. Barn har olika förutsättningar och man använder sig av olika 
inlärningsmetoder med tanke på den stora spridning av kunskaper som finns i en klass. Jag känner 
mig stärkt i min kommande yrkesroll. Arbetet har breddat mina kunskaper och gett mig redskap som 
kan hjälpa mig att förebygga, stödja och följa upp barns läsutveckling. Läsförmågan är en nyckel till 
kunskap och har betydelse för att klara samtliga ämnen i skolan. 
 
 
7.1 Fortsatt forskning 
Som förslag till vidare forskning skulle det vara intressant att ta reda på hur det förhåller sig med 
barns språk idag. Har språket blivit sämre bland barn idag jämfört med 20 år sedan? Vad är det i så 
fall som gjort att det blivit så? Flera av de pedagoger jag pratade med menade att de tyckte att barn 
idag har fått ett sämre språk och uttal och fler barn går hos logoped än tidigare. 
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Intervjufrågor 
Vilka faktorer påverkar barns läsutveckling i både positiv och negativ bemärkelse? 

 
 
1.1 Vad använder du dig av för material/metoder i barns läs- skrivutveckling?  
 
 
 
2. Tycker du att metoden/erna passar alla eleverna i klassen? 
 
 
 
3. Vilka faktorer finns med och påverkar när barn lyckas i sin läsutveckling? 
 
 
 
4. Vad kan det finnas för olika orsaker till barns svårigheter i deras läsutveckling? 
 
 
 
5. Vad gör du om du misstänker att en elev har läs- eller skivsvårigheter? 
 
 
 
6. Vad ser man för tecken på att eleven har svårigheter? 
 
 
 
7. Vad har du som pedagog för erfarenheter av hur barns svårigheter i läs- och skrivinlärning          
påverkas i gruppen och i sina kamratrelationer? 
 
 
 
8. Finns det något samarbete mellan förskoleklass och årskurs 1 och tar ni vara på varandras 
kunskaper? 
 
 
 
9. Finns det några områden där du känner att du saknar grundläggande kunskaper när det gäller barns 
läs och-skrivutveckling? 
 
 
 
 
 
 
 


