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BAKGRUND:                                                                                                                            

 Vi har under vår utbildning insett betydelsen av att vi som pedagoger både i förskolan och i skolan 
besitter stora kunskaper när det gäller läs- och skrivutveckling. Som blivande pedagog i förskolan och 
skolan känner vi också ett stort behov av att ha kunskaper om olika metoder så att vi kan hjälpa och 
förebygga barns läs- och skrivsvårigheter. Vi har vi vår bakgrund skrivit vad tidigare forskning och 
olika författare skriver om detta område som vi sedan försökt koppla till vår resultatdiskussion.  

SYFTE:                                                                                                                                        

 Arbetet syftar till att ta reda på hur de intervjuade pedagogerna motiverar och arbetar med läs- och 
skrivutveckling. De frågeställningar vi har använt oss av är följande : 

– Vilken betydelse har läs- och skrivutvecklingen för enskilda barn enligt pedagoger? 
– Vilken betydelse antas motivation och uppmuntran ha? 
– Vad är gemensamt i pedagogers arbetssätt? 
 
METOD:                                                                                                                                  

   Vi har valt metoden intervju som är en kvalitativ metod för att samla in material och valt 
fenomenografi som vår forsknings ansats för att ta reda på respondenternas tankar. Studien innefattar 
fyra pedagoger, varav två utbildade förskollärare och två utbildade lågstadielärare. Pedagogerna 
arbetar på en förskola och i tre olika skolor i två olika kommuner. 

RESULTAT:                                                                                                                            

 Resultatet visar att pedagogerna i stor utsträckning arbetar med läs- och skrivutveckling de är dock 
inte medvetna om att deras arbetssätt också är ett förebyggande arbetssätt. Pedagogerna är väl 
medvetna om hur viktig motivation och uppmuntran är i läs- och skrivprocessen och de anser att mer 
individuellt arbete hade varit gynnsamt för barns utveckling. Alla pedagoger är överens om att läs- och 
skrivutveckling är en livslångprocess.   
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1. Inledning  
Det är en demokratisk rättighet att få lära sig läsa och skriva och vi tror att det vidare kan leda 
till en personlig katastrof hos personen om den inte lär sig detta. Vi anser att det är en av 
skolans främsta uppgifter att se till att barnen lär sig läsa och skriva. Vi har under vår 
verksamhetsförlagda utbildning och genom samtal med pedagoger förstått att svenska barns 
läs- och skrivförmåga försämrats de senaste åren, vilket vi ser som oroväckande.  

För att vara en god pedagog anser vi att man bör ha kännedom och kunskaper om flera läs- 
och skrivinlärningsmetoder så att man kan ge barnen de möjligheter de förtjänar för en lyckad 
läs- och skrivinlärning. Som pedagog är det viktigt att lägga stor fokus vid att uppmuntra och 
motivera barnen för en tillfredställande läs- och skrivutveckling.   

En försenad språkutveckling hos barn kan ge svårigheter i tillägnandet av skriftspråket och 
40- 75 % av barn i förskolan som har språksvårigheter kommer att utveckla läs- och 
skrivsvårigheter framhäver Fridolfsson (2008). Som blivande pedagog i förskolan och skolan 
känner vi ett stort behov av att även ha kunskaper inom läs- och skrivsvårigheter och hur vi 
kan hjälpa och förebygga dessa svårigheter.  

Vi har valt i vårt examensarbete att fördjupa oss i samt belysa vikten av att arbeta med läs- 
och skrivutveckling i förskolan och skolan. Vi tror att det är en förtjänst både för oss som 
pedagoger och både för barnen om man börjar tidigt med läs- och skrivinlärning och på så vis 
skapar en god grund. Vi har även valt att skriva om läs- och skrivsvårigheter då det är en 
viktig kunskap att besitta när vi i vår kommande yrkesroll ska arbeta med läs- och 
skrivutveckling.   

 



7 

 

 

2. Syfte  
Arbetet syftar till att ta reda på hur de intervjuade pedagogerna motiverar och arbetar med läs- 
och skrivutveckling.  

 

2.1 Frågeställningar 
– Vilken betydelse har läs- och skrivutvecklingen för enskilda barn enligt pedagoger? 
– Vilken betydelse antas motivation och uppmuntran ha? 
– Vad är gemensamt i pedagogers arbetssätt? 
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3. Bakgrund 
I följande avsnitt redovisar vi för tidigare forskning inom läs- och skrivutveckling. Vi har 
valt att dela in bakgrunden i följande underrubriker, läs- och skrivutveckling, pedagogers 
kompetens och skicklighet, läsinlärningsmetoder, läroplaner och läs- och skrivsvårigheter. 

 

3.1 Läs och skrivutveckling 
Det som ryms inom förskolans pedagogik menar Druid Glentow (2006) har betydelse och är 
oerhört viktigt som en förberedelse inför skolarbetet. Det gäller att vara väl förberedd inför sin 
läs- och skrivinlärning.  

Det finns ett starkt samband mellan den språkliga utvecklingen hos ett barn under 
förskoleåldern och barnets läsutveckling under de första åren i skolan menar Fridolfsson 
(2008). I förskolan eller i hemmet börjar oftast språkutvecklingen när barnen får lyssna på 
sagor och berättelser. Genom att barnen får böcker lästa för sig får de en erfarenhet av texter 
samt att man genom texter kan berätta något för andra. Fridolfsson menar att barn som 
kommit i kontakt med skriftspråket tidigt har ett försprång när de sedan ska lära sig läsa och 
skriva. Det är alltså vi vuxnas, både föräldrars och pedagogers läs- och skrivvanor som till 
stor del bidrar till att barnen får kunskap om vad skrift egentligen är. Barn i förskoleålderns 
interaktioner med vuxna har en betydande roll för hur deras språk kommer att utvecklas. Barn 
i den här åldern har nytta utav att samtala med vuxna såsom föräldrar och pedagoger detta för 
att utveckla ord och begrepp. De språkliga samtalen mellan barn och vuxna gynnar inte enbart 
barnets förmåga att förstå och prata, utan samtalen är även fördelaktiga för barnets kommande 
läsutveckling. Carlgren (1999) belyser sociokulturellt lärande vilket innebär att inlärning sker 
när man deltar i gemensamma aktiviteter tillsammans med andra. Myndigheten för 
skolutveckling (2003) påpekar att genom samtalen kan man bygga upp en förförståelse för 
vad man kommer att läsa eller skriva om.  

Myndigheten för skolutveckling (2003) menar att det finns en stor variation på barns första 
möten med läsandet och skrivandet beroende på barns sociala och kulturella bakgrunder. En 
del barn möter läsaktiviteter redan innan de fyllt ett år, men för vissa barn sker detta betydligt 
senare exempelvis då de först kommer till skolan. Illeris (2007) påpekar det som Piaget ansåg 
var en stor del av lärandet nämligen att barnet konstruerar själv sin egen kunskap. Det vill 
säga individen har en viktig roll när det gäller sin egen läs- och skrivinlärningsprocess.  

En välutvecklad språklig medvetenhet är den viktigaste grunden när ett barn ska börja läsa 
och skriva framhäver Druid Glentow (2006). Språklig medvetenhet innebär att man kan hålla 
dels ordets innehåll och ordets form aktuella samtidigt. Det är av fördel att vara medveten om 
språkets uppbyggnad det vill säga att man kan uppfatta orden i meningar samt dela upp orden 
i morfem, stavelser och fonem.  
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Språket kan man dela in i olika delar eller nivåer som Fridolfsson (2008) beskriver. De nivåer 
som man anser har mest betydelse för läsutvecklingen är den fonologiska, den semantiska och 
den grammatiska nivån. Den första nivån, den fonologiska nivån, omfattar språkljuden och 
förmågan att uppfatta vokaler och konsonanter som finns i talet. En fonologisk medvetenhet 
krävs för att barnet ska förstå att språket är uppbyggt av olika segment eller fonem. 
Fridolfsson påpekar att det handlar om att förstå och bli medveten inte om att höra och lyssna. 
För att klara av att koppla ihop varje enskilt fonem med en bokstav krävs en fonologisk 
medvetenhet och den är ofta fullständig vid 4-5 års ålder. Den andra nivån, den semantiska 
nivån, vilken består av ord och frasers betydelse och sambanden mellan olika ord. En av de 
bättre indikatorerna för att mäta hur barnet senare ska klara sin läs- och skrivutveckling är 
ordförrådet. Fridolfsson menar att ordförrådet utvecklas genom hela livet men utvecklas som 
mest under åren före skolstart. En tvååring behärskar ungefär 50 ord medan en fem-sexåring 
behärskar 1200-2000 ord. Den tredje nivån, den grammatiska nivån innefattar grammatiska 
regler som kan delas upp i två nivåer, den syntaktiska och den morfologiska nivån. Den 
syntaktiska nivån är regler som styr ordens ordningsföljd i en sats. Den är väsentlig för att 
man ska kunna uttrycka sig och förstå det talade språket samt skriftspråket.  Den morfologiska 
nivån är de regler som är uppsatta för hur vi böjer orden. En del språksvaga barn kan ha svårt 
för ordböjningar och kan till och med utesluta de.  

I Lundberg (2005) beskrivs olika läsnivåer: Pseudoläsning som menas med ”skenläsning” det 
vill säga att barnet låtsasläser. Pseudoläsning innebär också att barnet försöker härma 
föräldrarna och deras beteende vid läsning. Logografisk läsning, här känner barnet igen 
exempelvis ICA, Coca Cola och det läser då vad som står. Barnet känner dock inte igen själva 
ordet utan enbart själva logon, så skulle logotypen ändras skulle barnet inte längre kunna 
utläsa namnet. Fonologisk läsning innebär att barnet läser med ljudning. Barnet har här 
lyckats knäcka den alfabetiska koden. Barnet har fått kunskap om sambanden mellan fonem 
och grafem. Ortografisk läsning innebär att barnet avkodar snabbt utan ljudning. 

Precis som det finns olika läsnivåer finns det också olika skrivnivåer dessa beskriver 
Lundberg (2008) Pseudoskrivning som innebär att barnet ”lekskriver”. Barnet klottrar 
bokstavsliknande krumelurer och försöker härma föräldrarna när de skriver. Barnet har ingen 
förståelse än för skillnaden mellan bilder och skrift. Logografisk skrivning, innebär att barnet 
”kopierar” exempelvis sitt namn och sedan ritar hur detta ord ser ut. Barnet har alltså inte 
någon förståelse för den alfabetiska principen. Alfabetisk-fonemisk skrivning, innebär att 
barnet skriver ljud för ljud. Barnet ljudar högt och skriver sedan ner den bokstav barnet hört. 
Morfologisk skrivning, här känner barnet till att ord kan vara uppbyggda av förstavelser, stam 
och ändelser. Barnet skriver alltså inte exakt som ordet låter utan det vet att ett ord kan uttalas 
på ett sätt men stavas på ett helt annat. 
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3.2 Pedagogers kompetens och skicklighet 
För en pedagog i de lägre årskurserna är det primära målet att se till att alla barn lär sig läsa 
och skriva. Pedagogens skicklighet är avgörande för hur barnets läs- och skrivförmåga 
kommer att utvecklas framhäver Fridolfsson (2008). De saker som präglar en ”bra” pedagog 
är att de är speciellt duktiga på att ge barnen tillgång till gynnsamt material, rik tillgång på 
böcker med olika svårighetsgrader och genrer, skrivning och högläsning är saker som 
återkommer dagligen. Haug (1998) skriver i Fridolfsson att lärarens kompetens är av oerhört 
stor betydelse för barnets kunskapsinlärning. 

Arbetssättet med de barn som är i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter kan 
organiseras och utföras på olika sätt. Det viktigaste är att man som pedagog alltid arbetar 
förebyggande och försöker att ligga steget före, man måste hela tiden notera vilka delar i 
barnets utveckling som fungerar bra och vilka som barnet behöver träna ytterligare på. 
Fridolfsson (2008) skriver vidare att det är viktigt att man fångar upp de barn som riskerar att 
få svårt med läsinlärningen med förebyggande insatser för att förhindra en uppkomst av läs- 
och skrivsvårigheter. Situationen för de barn som är i riskzonen går att förändra under 
förutsättning att mönstret bryts tidigt samt att man sätter in gynnsamma åtgärder.  

I Taube (2007) kan man läsa hur självbild och läs- och skrivinlärning kan kopplas ihop. 
Värderingar som kommer exempelvis ifrån en pedagog, förälder eller kamrater det vill säga 
värdefulla personer för barnet och dess dagliga läs- och skrivprestationer påverkar självbilden. 
Den självbilden som man har påverkar sedan beteendet i läs- och skrivsvårigheter. Taube 
menar vidare att många pedagoger och skolpsykologer tror att det finns ett samband mellan 
prestationer i skolan och självbilden. Fridolfsson (2008) påpekar att det är vanligt att barn 
med god självbild är lågpresterande men det är däremot ovanligt att barn med låg självbild är 
högpresterande. Självbilden påverkar alltså beteendet i själva inlärningen. 

Barn med artikulationsvårigheter kan lätt hamna i en ond cirkel då pedagoger och andra 
vuxna väljer att kommunicera med andra barn i barnets omgivning eftersom de barnen är 
lättare att förstå. Detta i sin tur leder till att de inte får någon språklig stimulans från vuxna 
samt negativa följder för självkänslan. Taube (2007) skriver om självbildens och 
självförtroendets betydelse för barnets läs- och skrivinlärning samt sambandet dessa i mellan. 
Personer i barnets närhet och deras värderingar samt individens dagliga läs- och 
skrivprestationer påverkar barnets självbild. Självbilden påverkar sedan beteendet i läs- och 
skrivsituationer. Taube skriver vidare att den stora frågan är om det är självbilden som 
påverkar skolsituationerna eller vice versa. Hon avslutar dock med att det vore rimligt att både 
två påverkar varandra ömsesidigt.  

Motivation en viktig faktor för att läsutvecklingen skall utvecklas tillfredställande anser 
Fridolfsson (2008). Barnets motivation oftast är stark då det börjar i skolan eftersom barnet 
känner en nyfikenhet till att lära sig läsa och skriva. Barnet kan dock lätt tappa intresset om 
läsningen börjar gå trögt då det krävs mycket av barnet för att klara läsningen. Barnet vill ha 
en bekräftelse på att han eller hon lyckats i läsningen vilket den då kanske inte får.  
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Som lärare finns det två centrala delar att arbeta utifrån dels bygga upp barnens självkänsla 
och dels hjälpa de att komma till rätta med sina läs- och skrivproblem skriver Druid Glentow 
(2006) 

Fridolfsson (2008) menar att om man strukturerar arbetet före skolstarten till de barn som 
ligger i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter, skulle de flesta av de barnen 
kunna utveckla sin läs- och skrivförmåga och på sikt bli riktigt duktiga om än i ett 
långsammare tempo. 

 

3.3 Läsinlärningsmetoder 
Som pedagog måste man ha sin utgångspunkt i barns olika behov och tillämpa flera 
läsinlärningsmetoder menar Fridolfsson (2008). Hon påpekar att som pedagog är det viktigt 
att veta att barn är individer med enskilda förutsättningar och behov som sällan stämmer 
överrens med de olika metoderna.  Som pedagog måste man också vara medveten om att det 
inte finns någon undervisningsätt som passar för samtliga barn.  

Läsinlärningsmetoderna kan man dela upp i två olika strategier, syntetisk och analytisk. 
Syntetisk strategi innebär att man utgår från det lilla till exempel enskilda bokstäver som 
sedan mynnar ut i en helhet. Analytisk strategi innebär att man utgår från en helhet och 
därefter delar upp språket i mindre delar. 

Den syntetiska strategin, phonics som bygger på att barnet först och främst ska förstå den 
alfabetiska principen samt att det ska förstå sambandet mellan ljud och bokstav skriver 
Fridolfsson (2008) om. En bra avkodningsförmåga är ett grundläggande verktyg som krävs 
för en god läsförmåga. Inom phonicstraditionen läggs stor vikt vid att träna bokstäver och att 
träna upp den fonologiska medvetenheten. Inlärningen sker stegvis där ett moment i taget lärs 
in. Bokstavs inlärning sker strukturerat där varje bokstav tränas omsorgsfullt och separat från 
varandra. Syftet med detta är att barnen ska bli säkra på varje bokstavsform och ljud. 
Lästräningen sker med hjälp av en gemensam läsebok.  

En läsinlärningsmetod som har sina rötter i den syntetiska traditionen är Trageton metoden. 
Trageton (2005) menar att skrivning är lättare än läsning och vill med hjälp av datorn 
omvandla den traditionella läs- och skrivinlärningen till skriv- och läsinlärning. Trageton 
menar att sexåringar har svårt att skriva bokstäver för hand och därför har de svårt att uttrycka 
sig i skrift. Trageton anser då att datorn blir ett enklare skrivredskap än pennan och på så vis 
kan barnen skriva längre och meningsfullare texter. Trageton förespråkar parskrivning vid 
datorn eftersom det stimulerar till dialog och muntlig kompetens. Parskrivning innebär att 
barnen sitter två och två vid datorerna när de skriver.  

Den analytiska strategin, whole language bygger på att nybörjarläsare snabbt skall förstå att 
det finns en mening med texten och att skriften förmedlar ett budskap menar Fridolfsson 
(2008). Whole language lägger stor vikt vid att barnen själva får välja hur de vill lära sig. 
Författaren visar att en annan grundläggande uppfattning är att barnen inte ska undervisas i 
läsning utan att genom att själva använda sig utav läsning förstå avkodningsprincipen. Man 
lägger alltså inte ner någon större vikt på arbete med den fonologiska träningen eller på att 
koppla fonemen till bokstäver. Whole language metoden menar att det är lika naturligt för 
barnen att lära sig läsa som det är för barnen att lära sig tala.  
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En metod som har sina rötter i den analytiska traditionen är LTG. Ulrika Leimar utvecklade på 
1960- talet sin metod läsning på talets grund, (LTG). Leimar ansåg att fokuseringen låg på 
den tekniska avkodningen och att läsförståelseaspekterna helt försummades. Fridolfsson 
(2008) menar att Leimar även var negativ till läseböckernas texter, hon ansåg att de var 
meningslösa och menade att ordförrådet i läsböckerna inte stämde överrens med de ord som 
barnen kände till. Vidare ville Leimar att barnen skulle utveckla ett mer självständigt 
tänkande och ett personligt skapande. Detta eftersom variationen är stor mellan barns olika 
språkliga föresättningar. Leimar utvecklade en metod som byggde på barnets eget språk och 
ord som ingår i barnets egna ordförråd. Druid Glentow (2006) skriver att LTG är ett läs- och 
skrivinlärningssystem som baseras på elevernas egna ord och meningar som utgår från deras 
egna tankar, känslor och erfarenheter. Fridolfsson (2008) skriver vidare om hur barnen får en 
möjlighet att fritt upptäcka de olika begreppens användbarhet i LTG-metoden. Den fasta 
rutinen sker med hjälp av dikteringar som bygger på elevernas direkta iakttagelser och 
erfarenheter. Eleverna och läraren skapar tillsammans en text som utgår ifrån en gemensam 
upplevelse. Dikteringen består av fem olika faser, samtalsfasen där ordmaterialet byggs upp, 
dikteringsfasen där läraren och eleverna formulerar den gemensamma texten med 
samtalsfasen som utgångspunkt. Laborationsfasen där barnen tillsammans körläser texten och 
arbetar med enstaka ord, bokstäver och meningar. Återläsningsfasen där läraren läser texten 
individuellt tillsammans med varje barn och ser vilka ord ur texten som barnet klarar av att 
läsa. Dessa ord skriver läraren ner på vad de kallar ordkort.  Efterbehandlingsfasen där barnen 
arbetar individuellt med sina ordkort. 

En annan läsinlärningsmetod som utgår ifrån den analytiska traditionen är wittingmetoden. 
Witting (1998) menar att läs och skrivprocessen innefattar två delar, symbolfunktionen som 
innebär kopplingen mellan symbolen och språkljuden och läsförståelsen. Dessa två delar 
måste enligt Witting tränas var för sig. Witting skriver att kärnpunkten i läs och 
skrivinlärningen ligger på barnets eget ansvarstagande, det måste alltså delta aktivt i 
förberedelserna. Witting påpekar att läsning och skrivning är två sidor av samma mynt som 
kan stödja varandra. Barnet kan exempelvis träna läsinlärningen genom att skriva och vice 
versa. Wittingmetoden kan tillämpas både i nyinlärning och i ominlärning. Principerna för 
inlärning är densamma oavsett om det är nyinlärning eller ominlärning. Men självklart måste 
metoden anpassas efter omständigheterna. 

Kiwimetoden är även den en analytisk läsinlärningsmetod som har stark tradition i Nya 
Zeeland. Kiwimetoden är ett språkutvecklande arbetssätt som kan användas i alla ämnen och i 
alla åldrar. Vasberg Johanesson (2001) menar att grundstenarna i kiwimetoden är högläsning 
vilket har som syfte att engagera eleverna och bör ske regelbundet i alla klassrum. Det är 
viktigt att läsa högt för eleverna oavsett vilken nivå de befinner sig på. Genom högläsning lär 
sig eleverna bland annat nya ord och begrepp, samt utvecklar sin lyssnarförmåga. Gemensam 
läsning innebär att läraren läser en text dagligen tillsammans med klassen. Den gemensamma 
läsningen innefattar även diskussioner före, under och efter läsningen. Vägledd läsning är det 
centrala i en strukturerad läs- och skrivundervisning. Läraren och klassen samtalar om, läser 
och funderar om olika texter. Det är denna metod som lär eleverna att läsa flytande och 
självständigt. Läraren hjälper här eleverna att använda strategierna så att de sedan kan läsa 
själva.  För att nå en framgångsrik läsutveckling måste eleverna lära sig läsa på egen hand, de 
måste få tillfälle att läsa och välja ut sitt eget läsmaterial och dela med sig av det de läser. 
Denna metod kallas självständig läsning och de viktigaste inslagen är att välja texter, tid och 
plats för läsningen, reagera på texter, elevsamtal och tid för instruktioner.  
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3.4 Läroplaner 
I Lpfö 98 kan man läs att förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sitt talspråk och 
sin förmåga att kommunicera med andra. Förskolan skall vidare sträva efter att varje barn 
utvecklar sitt ord- och begreppsförråd samt sitt intresse för skriftspråket, förståelsen för olika 
symboler och dess kommunikativa funktioner. Alla som arbetar i förskolan skall också 
stimulera barns nyfikenhet och till deras förståelse för skriftspråket. Förskolan skall lägga 
grunden för ett livslångt lärande.     

Lpo94 säger att undervisningen skall anpassas till varje barns förutsättningar och behov. 
Undervisningen skall främja barns fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 
utgångspunkt i deras tidigare erfarenheter och bakgrund. Skolan skall även genom att ge barn 
rika möjligheter att samtala, skriva och läsa få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 
få tilltro till sin språkliga förmåga. I Lpo 94 kan läsa att varje barn efter genomgången 
grundskolan behärskar det svenska och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer i tal och 
skrift och detta är skolans ansvar.  

 

3.5 Läs och skrivsvårigheter  
Druid Glentow (2006) ger exempel på hur lässvårigheter kan yttra sig, långsam läsning, 
sönderhackad läsning, gissning på ord, omkastning av bokstäver, utelämningar och 
hopblandning av bokstäver. Skrivsvårigheter kan yttra sig som svårighet att särskilja mellan 
talspråk och skriftspråk, osäkerhet på bokstävernas form och ljud, blandar små och stora 
bokstäver samt en otydlig handstil.  

Den vanligaste källan till läs- och skrivsvårigheter menar Fridolfsson (2008) är svårigheter 
med att kunna avkoda. Barn som riskerar att få läs- och skrivsvårigheter måste därför tränas i 
att skriva och avkoda ord.  

Myndigheten för skolutveckling (2003) beskriver olika faktorer som påverkar läs- och 
skrivsvårigheter. Kognitiva faktorer, hörselproblem, ADHD och språkstörningar är några 
faktorer på individnivå. På familjenivå kan man se ett samband mellan barnets läs- och 
skrivsvårigheter och tidigare läs- och svårigheter inom familjen. En annan bidragande faktor 
är bristen på böcker, tidningar, skrivna meddelanden etc i hemmet. Även familjens attityder 
till läsning och läsvanor och deras förmåga att stödja barnets språkliga utveckling är av stor 
betydelse. De språkliga faktorer som finns är när barn inte förstår sambandet mellan talat och 
skrivet språk, sambandet mellan fonem och grafem. Även skolsystemen kan påverka läs- och 
skrivsvårigheter genom omfattning och kvalitet i förskolans och skolans insatser, 
pedagogiskkompetens, gruppstorlek och arbetsmiljö.  

När ett barn har svårigheter med uttalet skriver Fridolfsson (2008) att det är vanligt att barnet 
utesluter ljudet som de inte kan uttala, därefter kan det svåruttalade ljudet ersättas av ett annat. 
Det finns flera barn i sjuårsåldern som inte klarar av att skilja på exempelvis på g- k och b- p, 
de kan alltså inte uppfatta skillnaden mellan bil och pil eller gris och kris. Kan man inte 
uppfatta dessa ljudskillnader så kan vidare inte heller uttala skillnaderna. Men det är 
allvarligare ifall barnet utesluter ett ljud än om han eller hon ersätter det med ett annat ljud. 
Använder barnet ett ersättningsljud är han eller hon troligtvis medveten om hur ljudet 
egentligen ska låta. 
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 Fridolfsson (2008) menar att både för att klara av skolarbetet och för att alls kunna fungera i 
dagens samhälle krävs att varje individ har en god läs- och skrivfärdighet. De personer som 
har problem med att lära sig att läsa och skriva hamnar ofta i ett utanförskap.  

Flera forskare och pedagoger hävdar att den mest effektiva undervisningsformen för barn i 
läs- och skrivsvårigheter enligt Druid Glentow (2006) är individuell undervisning.  

Vid individuell undervisning är det lättare att behålla barns uppmärksamhet och fulla 
koncentration på uppgiften. Fridolfsson (2008) menar att de allra flesta barn i läs- och 
skrivsvårigheter kan bli av med dessa om de får tillgång till intensiv och daglig undervisning. 
Även Fridolfsson anser att individuell träning verkar vara mest effektiv. Fridolfsson menar att 
det inte enbart räcker med individuell träning utan förutsättningen är att träningen är upplagd 
på det sätt som gynnar individen bäst. Druid Glentow (2006) anser inte att man bör samla 
barn i läs- och skrivsvårigheter i en gemensam grupp då det kan få förödande konsekvenser. 
Ifall individuell undervisning inte går att genomföra så föredrar hon en inkluderande 
pedagogik. Egelund, Haug & Persson (2006) skriver att med inkludering menas att man skall 
skapa ”en skola för alla”. Det innebär inte att eleven alltid är med i klassen utan efter behov. 
Det viktigaste är att eleven är delaktig och även känner sig delaktig.    

Läs- och skrivsvårigheter kan yttra sig i form av dyslexi som Lindell & Lindell (1997) 
beskriver som ett av Sveriges vanligaste handikapp. Det är viktigt att skilja mellan begreppen 
läs- och skrivsvårigheter och dyslexi då det första är en övergripande benämning för alla som 
har läs- och skrivsvårigheter. Fridolfsson (2008) skriver vidare att forskare och praktiker 
känner en viss oenighet med hur man ska definiera begreppet dyslexi. Detta beroende på 
svårigheter med att avgränsa dyslexi från andra läs- och skrivsvårigheter. Høien & Lundberg 
(2004) beskriver en förenklad definition av dyslexi ”dyslexi är en ihållande störning av 
kodningen av skriftspråket, förorsakad av en svaghet i det fonologiska systemet” (s.21) 
Lindell & Lindell (1997) påpekar att ”läs- och skrivsvårigheter inte alltid är detsamma som 
dyslexi men att dyslexi alltid innebär läs- och skrivsvårigheter”. (s. 24). 

 

 



15 

 

 

4. Teoretiskt förhållningssätt 
 

I följande avsnitt redovisar vi de teoretiska förhållningssätt som vi valt utifrån vår 
undersöknings syfte. Vi anser att kognitivistiskt lärande och sociokulturellt lärande är 
betydelsefullt för vår undersökning.  

Carlgren (1999) skriver att med inlärning menas att ta in något som finns utanför eller som en 
allmän förmåga, utan en direkt koppling till vad det är man lär sig eller i vilket sammanhang. 
Illeris (2007) menar att lärande är ett komplicerat begrepp som används i vid mening och med 
delvis olika betydelser.  

Carlgren (1999) visar på tre inlärningsteoretiska traditioner som kan knytas an till relationen 
utveckling - inlärning. Den första traditionen: Inlärning detsamma som utveckling, det vill 
säga ju mer man lär sig desto mer utvecklas man. Denna tradition förknippas oftast med 
Skinner och hans undervisningsteknologi. Den andra traditionen: Inlärning som bestämd av 
dess utveckling, det vill säga man undersöker de utvecklingsmässiga förutsättningarna för 
inlärning och man skapar förutsättningar för individens utveckling. Denna tradition har 
påverkats av Piagets teorier om den mänskliga tankeförmågans utveckling. Den tredje och 
sista traditionen: Inlärningen kan befrämja utvecklingen, det vill säga utvecklingen kan 
begränsa inlärningen men den kan även påverka den. Denna tradition sammankopplas oftast 
med Vygotskijs idéer om vad barnet kan klara av tillsammans och med hjälp av andra. 

 

4.1 Kognitivistiskt lärande  

 
Kognitivismen är en typisk företrädare för ett rationalistiskt perspektiv, (Säljö, 2000). 
Kognitivismen fokuserar på människans kognitiva utrustning samt hennes mentala processer. 
Avrin (2003) skriver om vad som händer i hjärnan, processen då man lär sig blev det centrala 
i kognitivismen. Säljö (2000) menar att uppdelningen mellan kropp och intellekt är komplett 
inom kognitivismen. Säljö förklarar att utgångspunkten inom teorin är att det finns en 
grundläggande apparat som bildar tänkandets centrum och att tänkandets företeelse och 
processer kan studeras i sig.  Säljö anser att den del av kognitivismen som fått störst 
inflytande när det gäller synen på lärande brukar kallas konstruktivism, det vill säga individen 
konstruerar själv sin egen kunskap. Den schweiziske forskaren Jean Piaget teorier om hur 
undervisning skall bedrivas har haft stort inflytande på hur vi ser på lärande och utveckling. 
Piaget var i första hand intresserad av hur kunskaper bildas samt dess ursprung och 
utveckling. Illeris (2007) menar att Piagets intresse var i grunden att visa på hur det mänskliga 
intellektet utvecklas. Illeris skriver att Piaget ansåg lärande som en jämviktsprocess mellan 
assimilativt lärande och ackommodativt lärande. Assimilation innebär att barnet får ny 
kunskap och bygger ut dess redan etablerade scheman. Ackommodation innebär att eleven 
helt eller delvis strukturerar om etablerade scheman. Piaget hade en uppfattning om olika 
utvecklingsstadier och gjorde en kartläggning av dessa. Stadieteorin har uppfattats av de allra 
flesta som det mest centrala i hans arbete och den har även varit omdiskuterad. Stadieteorin 
handlar om kunskapsutvecklingen från födseln till puberteten genom en rad 
utvecklingsstadier.  
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Avrin (2003) beskriver att Piaget betonade starkt att barn måste vara aktiva och erövra egna 
fysiska och intellektuella erfarenheter för att utvecklas. Avrin skriver om hur fokus flyttades 
från undervisningen till barnets lärande. Inom konstruktivismen anses lärandet vara en aktiv 
process hos den som lär sig. Barnen ska inte längre reproducera kunskap, återberätta, utan 
istället producera kunskap, alltså skapa sin egen kunskap.  
Avrin menar att vi kan tänka över vårt eget tänkande och vårt eget lärande är en metakognitiv 
förmåga. Metakognitivt tänkande och metakognitiva strategier är en förutsättning för allt 
lärande och för att kunna ta ansvar för sitt eget lärande. 

 

4.2 Sociokulturellt lärande 
Bråten (2002) skriver att den ryske psykologen, pedagogen och forskaren Vygotskij (1896-
1934) har haft stor betydelse för det sociokulturella lärandet. Vygotskij undersökte bland 
annat det gåtfulla sambandet mellan språk- tänkande- lärande. Vygotskij utvecklade även ett 
synsätt där kunskapsprocessen ses som en förmedling, han menar att människan skapar tecken 
eller redskap för att förstå sin omgivning. Bråten skriver att undervisningen innebar för 
Vygotskij nya sätt att skapa utvecklingsmöjligheter eftersom att skolan och undervisningen 
kan betraktas som sociala sammanhang. Vygotskij ägnade sig mycket åt undervisningens 
sociala relation det vill säga samarbetet mellan pedagogen och barnet. Detta blev kärnan i 
undervisningsprocessen. Vygotskijs ambition var att förklara hur denna samarbetsprocess 
mellan pedagogen och barnet bidrog till att barnet utvecklades kunskapsmässigt. Vygotskij 
menade att kunskapsutvecklingen sker när barns spontana begrepp kommer i kontakt med 
vuxnas vetenskapliga begrepp.  

Carlgren (1999) belyser sociokulturellt lärande som innebär att inlärningen sker mellan 
individer i relation till en social praktik, man lär sig alltså tillsammans med andra genom att 
delta i gemensamma aktiviteter. Säljö (2000) skriver att människor föds och utvecklas i 
samspel med andra. Vi gör våra erfarenheter tillsammans med andra, vilket innebär att dessa 
medaktörer hjälper oss att förstå hur världen fungerar. Vi lär oss alltså att uppmärksamma, 
beskriva och agera i verkligheten på det sätt som vår omgivning tillåter oss och uppmuntrar 
oss till. Inom ett sociokulturellt perspektiv är kommunikationen och språkanvändningen 
centrala, (Dysthe, 2003). Dysthe skriver vidare att det centrala kunskapselementet i den 
sociokulturella inlärningsteorin sker genom deltagande och i samspel mellan människor. Det 
sociokulturella perspektivet betonar även motivationen som en viktig del i ett lärande 
perspektiv. Lärandet sker i sociala processer och inte genom individuella processer, detta 
innebär alltså att kommunikationen är betydelsefull i kunskapsprocessen. Avrin (2003) menar 
att inom det sociokulturella perspektivets syn på lärande är språket en bärande del och därför 
betonas dialogens betydelse. Säljö menar att genom kommunikation blir barnet delaktigt i hur 
de andra människorna i barnets omgivning uppfattar och förklarar händelser.  

4.3 Motivering av teoretisk förhållningsätt 
Vi har valt två ovanstående inlärningsteorier då vi anser att dessa har en stark koppling till 
vårt arbetes syfte.  Läs- och skrivinlärning sker ur kognitivt perspektiv genom att individen 
konstruerar sin egen kunskap, det vill säga barnet måste själv vara aktiv i sin läs- och 
skrivinlärning vilket vidare visar sig i resultatet. Även det metakognitiva är en stor del utav 
läs- och skrivinlärningen eftersom det är en föresättning för allt lärande att individen kan 
tänka över sitt eget lärande. Läs- och skrivinlärning sker även i ett sociokulturellt perspektiv 
då sociala relationer med vuxna och andra barn påverkar barnets läs- och skrivutveckling.  
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5. Metod & genomförande 
Vår undersökning är av kvalitativ karaktär då vi har valt fenomenografi som forskningsansats 
och intervju som vår metod. Nedan redogör vi för dessa.  

5.1 Forskningsansats 
Fenomenografi är en kvalitativ forskningsansats skriver Kihlström (2006). Syftet med denna 
ansats är att ta reda på hur människor uppfattar olika aspekter av sin omvärld. Dessa 
uppfattningar handlar inte om hur något är utan om hur något ter sig för någon. Kihlström 
skriver vidare att den fenomenografiska studiens syfte är att finna en variation i och 
systematisera människors erfarenheter av olika fenomen. Fenomenografi handlar således om 
människors tankar om sin omvärld, hur man upplever och uppfattar den, det vill säga både det 
som tänkts och det som upplevts, (Kihlström). Erfarenheterna kan vara grundade på både 
teoretisk kunskap samt praktiskt handlande. Kihlström menar att utgångspunkten för den 
fenomenografiska ansatsen är att de allra flesta företeelser har olika innebörd för olika 
människor, därför kan de olika händelserna framträda på olika sätt. 

Den fenomenografiska metodologin kan beskrivas enligt följande: att det finns en händelse 
som någon vill veta mer om och vill ha insikt om hur människan vidare uppfattar denna 
händelse. För att kunna få in denna information krävs att man gör en datainsamling 
exempelvis genom att intervjua olika personer. Genom att sedan göra en analys kan man få 
fram personers olika uppfattningar om händelsen. 

 

5.2 Metod 
Kvalitativ intervju blev vårt val av redskap i vårt examensarbete. Lantz (1993) menar att när 
det handlar om att få kunskap om människors tankar är det lämpligt att använda sig av 
intervjuer. Kvalitativa intervjuer var ett självklart val eftersom vi valt att engagera ett fåtal 
pedagoger som blivande respondenter, detta för att vi ville förstå hur deras arbete kring läs 
och skrivutveckling fungerar i praktiken.  Kvalitativ forskningsmetod är en metod för att 
fånga respondentens tankar och perspektiv på särskilda frågor. En annan anledning till att vi 
valde att genomföra intervjuer var att vi ville ha det personliga mötet med varje berörd 
person.  

Enkät ansåg vi inte skulle gynna vår undersökning då de inte känns lika tillförlitliga som en 
personlig intervju eftersom enkäter oftast har färdiga svarsalternativ och ger då inte 
mottagaren några möjligheter att förklara hur han eller hon tänker. Vår erfarenhet av 
enkätundersökningar säger oss att i vissa fall fylls enkäterna i i all hast för att mottagaren 
känner sig tvingad att svara på den. Detta är något som vi ansåg skulle missgynna vår 
undersökning.  

Observation ansåg vi hade varit en bra metodform till vår undersökning om vi hade haft tiden 
och möjligheten att kunna observera under en längre period. Då vi känner att vi inte hade den 
tiden eller möjligheten skulle observationer inte ge oss en rättvis bild av pedagogernas syn på 
läs- och skrivutveckling. Därför valde vi bort även denna metod.  
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5.3 Genomförande 
Vi valde en formell strukturerad intervju, som är en öppen form av förplanerad intervju, 
(Kihlström, 2006). Med en öppen intervju är målsättningen respondenten ska berätta så fritt 
som möjligt om sina erfarenheter (Dalen, 2008). Intervjuerna spelades in på bandspelare 
eftersom att det kändes tryggast och mest tillförlitligast för oss som intervjuare. Kihlström 
(2006 b) poängterar att bandspelare är att föredra vid intervjuer eftersom intervjuaren då får 
med allt som respondenten säger samt vilka frågor jag som intervjuaren ställer. För att starta 
intervjun valde vi att ställa ”uppvärmningsfrågor” om till exempel respondenternas 
arbetslivserfarenhet och ålder. Efter varje intervju transkriberades det inspelade materialet. Vi 
skrev intervjuguide i förväg som vi använde som en grund till intervjun.  Under 
intervjusamtalet ställde vi, om tillfälle gavs, följdfrågor som kunde ge oss en bredare 
förståelse för pedagogernas arbete med läs och skrivutveckling.  

Vi hade även i åtanke vad Lantz (1993) och Kihlström (2006 b) skriver när det gäller 
placering av intervjun, det vill säga genomföra den på en lugn och stillsam plats utan störande 
moment samt vara väl förberedd. Intervjuerna skedde efter skoltid, så inga barn eller elever 
skulle störa intervjun och att pedagogerna skulle kunna slappna av och lägga fokus på 
intervjun.  

Innan vår intervju så skickade vi ut vårt missivbrev och intervjuguide till våra tänkta 
respondenter. En intervjuguide innehåller frågor som skall täcka de viktigaste områdena för 
undersökningen skriver Dalen (2008). Vår intervjuguide valde vi att skicka ut några dagar i 
förväg, detta eftersom vi ville starta tankeprocessen hos pedagogerna redan innan 
intervjuerna. 

 

5.3.1 Urval 

Vi valde att göra intervjuer med fyra pedagoger som arbetar i förskola, förskoleklass och i 
skola därför att det är i dessa åldrar vår utbildning vänder sig mot och i dessa åldrar som läs 
och skrivutvecklingen är central. Valet av respondenterna föll sig naturligt då de arbetar i de 
yngre klasserna och med läs- och skrivinlärning på våra respektive VFU platser.  

Respondenterna arbetar på en förskola och i tre olika skolor i två olika kommuner.  Förskolan 
är en 3-5 förskola och ligger inne i stadskärnan i en mindre kommun i västra Sverige. 
Förskolan ligger i samma lokal som en av skolorna vi har varit och intervjuat på. Här finns ett 
stort antal barn som har annan etnisk bakgrund. Den andra skolan ligger även den i 
stadskärnan i en medelstor kommun i västra Sverige. På den sistnämnda skolan är en liten del 
av eleverna av annan etnisk härkomst.  

Av respondenterna är två stycken utbildade förskollärare och två stycken utbildade 
lågstadielärare. Alla respondenter är kvinnor och deras ålder varierar mellan 45 år till 60 år. 
Respondenternas arbetslängd har varierat från tjugo till trettiosju år. Respondenterna har varit 
verksamma på sina respektive förskola och skolor under mer än 10 år.  

Se bilaga 1 för missivbrev och bilaga 2 för vår intervjuguide.  

 

 



19 

 

5.4 Validitet och reliabilitet 
Med reliabilitet menar Trost (2004) att ett arbete är pålitligt och trovärdigt det vill säga att 
läsaren ska känna en trygghet med det som står skrivet i arbetet. Det är alltså ett arbete som 
inte har kommit till slumpmässigt utan en forskning ligger till grund för arbetet. Med validitet 
menar Thuren (2004) att arbetets syfte skall överrensstämma med det författarna avser att 
undersöka, det vill säga att undersökningens syfte skall löpa som en röd tråd igenom arbetet. 
Som läsare skall du bli påmind om undersökningens syfte genom hela arbetet. Validitet 
innebär också att metoden som används i undersökningen skall stämma överrens med syftet. 

Vi är medvetna om att vår undersökning kan ha sin begränsning eftersom att den endast visar 
hur ett fåtal pedagoger från en förskola och tre skolor i två skilda kommuner arbetar med läs 
och skrivutveckling. Vi tror ändå att vi har fått en rättvis bild av hur pedagoger i dagens 
förskola och skola tänker och arbetar kring läs och skrivutveckling. Detta eftersom de 
pedagoger vi har intervjuat har olika bakgrund, utbildning och olika lång erfarenhet kring läs 
och skrivutveckling.  

Vi valde att göra hälften av intervjuerna var, genom att vi använde oss utav bandspelare vid 
intervjutillfällena och att vi sammanställde intervjuresultaten tillsammans ökar 
undersökningens reliabilitet. Vi anser att två personer uppfattar det som sagt bättre än en 
person och att våra eventuella förutfattade meningar om respondenten inte kommer i vägen 
för vår undersökning. Thurén (2004) skriver att forskaren inte får påverka resultaten så att det 
passar forskarens värderingar, detta menas att forskningen är värderingsfri och har stor 
reliabilitet vilket vi vidare ser som en självklarhet i vår undersökning. Detta ökar också 
arbetes reliabilitet. 

 

5.5. Etik 
Vetenskapsrådet (2002) skriver om fyra allmänna huvudkrav på forskning då det gäller 
individskydd; Informationskravet, innebär att forskaren skall informera om undersökningens 
syfte. Samtyckeskravet, innebär att deltagaren själv har rätt att bestämma om han eller hon 
vill delta eller inte. Konfidentialitetskravet, innebär att deltagarnas personuppgifter inte 
kommer att publiceras och att ingen annan än forskarna kan ta del av dem. Nyttjandelkravet, 
innebär att intervjusvaren endast kommer att användas till den aktuella undersökningen, 
Enligt Vetenskapsrådet har de forskningsetiska principerna som syfte att ge riktlinjer så att 
förhållandet mellan forskare och deltagare sker på ett korrekt sätt. Respondenten har alltid rätt 
att tacka nej till en intervju eller om han eller hon inte vill svara på enstaka frågor. Vi 
förklarade för respondenterna att vi inte tänker skriva ut deras namn. Inte eller från vilken 
förskola eller skolor de arbetar på samt vilka kommuner undersökningen är gjord i. Vi talade 
även om att vi inte tänker berätta för övriga kollegor vad som sagts under respektive intervju. 
Vi diskuterar hur de inblandade respondenterna skall få ta del av det färdiga resultatet, Lantz 
(1993).  
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5.6 Analys/bearbetning 
När vi träffades efter intervjutillfällena så valde vi att transkribera våra resultat tillsammans. 
Vi valde att transkribera varje fråga för sig för att lättare se likheter respektive skillnader i 
svaren. När vi sedan sammanställt våra intervjuer analyserade vi vårt resultat enligt 
fenomenografins metodologi.  Vi analyserade intervjuerna flera gånger utifrån vårt syfte för 
att kunna tematisera svaren efter innehåll. Malmqvist (2007) skriver att en analys innebär att 
man sorterar uppgifterna och därefter ordnar dem i olika kategorier. Under analysen hade vi 
hela tiden undersökningens syftet i åtanke då analysens syfte är att besvara undersökningens 
syfte. Med hjälp av tidigare forskning som vi belyst i bakgrunden och de teoretiska 
utgångspunkterna har vi försökt att tolka respondenternas utsagor.  
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6. Resultat 
I följande avsnitt redovisar vi vårt intervjuresultat med text och citat som vi har valt att 
tematisera efter tre nedanstående rubriker. Med hjälp av de teoretiska förhållningssätten 
vi redovisat tidigare har vi analyserat resultatet.  

 

6.1. En livslång process 
Resultatet visar att alla pedagoger vi har intervjuat anser att läs- och skrivutveckling är en 
lång process som startar redan när barnet lär sig prata. Respondenterna anser att läs- och 
skrivutveckling är något som utvecklas genom hela livet då man ständigt lär sig nya ord och 
fraser. Utvecklingen sker dock i olika takt beroende på var barnet befinner sig. Barnets 
tidigare erfarenheter samt deras sociala relationer spelar en betydande roll för hur lyckad läs- 
och skrivutvecklingen kommer bli. Respondenternas uttalanden styrker det Säljö (2000) 
skriver. 

Alla respondenter är överens om att läs- och skrivutveckling är mycket viktigt och att det är 
ett samhällskrav att kunna läsa och skriva. Respondenterna menar alltså att dagens samhälle 
kräver att varje individ skall kunna läsa och skriva för klara vardagen. En respondent 
uttrycker sig så att läs- och skrivutveckling är grunden för allt och en annan respondent säger 
att det är en färdighet för livet. Avrin (2003) menar att inom kognitivismen anses lärandet 
vara en aktiv process hos den som lär sig, vilket respondenterna understryker. Respondenterna 
nämner alla att det är förskolan och skolans uppgift med stöd av vårdnadshavare att fostra 
barnen att bli goda ”läsare och skrivare”.  

För att kunna få sin läs och skrivutveckling är det viktigt att man tar trappsteg för trappsteg.  

Det kommer inte av sig själv, det skulle man kanske tro, det måste man träna hela tiden. 

6.2 Uppmuntran och motivation 
Uppmuntran är en viktig hörnsten i barns läs- och skrivutveckling anser samtliga 
respondenter. En respondent beskriver att deras arbete i första hand går ut på att inspirera 
barnen till att vilja lära sig läsa och skriva. Hon beskriver vidare att ge uppmuntran och 
motivation till barnen kan ibland vara den största utmaningen med läraryrket men även den 
viktigaste. Hon poängterar att får inte barnen den uppmuntran de behöver kan det resultera i 
att barnen inte går vidare i sin läs- och skrivutveckling, särskilt de barnen i läs- och 
skrivsvårigheter.  

Det är ju klart att det bästa är att låta eleverna läsa mycket, och att de förknippar läsning 
med något trevligt. 
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Respondenterna är överens om att det är otroligt viktigt att man i tidig ålder börjar arbeta med 
barnens språk så att de blir språkligt medvetna. Jämför med det Druid Glentow (2006) skriver 
om språklig medvetenhet, att det är den viktigaste grunden när ett barn ska börja läsa och 
skriva.  En respondent uttrycker sig att utvecklingen startar redan i hemmet, med föräldrar och 
syskon som läser och samtalar med barnet. En annan respondent menar att det är detta som 
förskolan lägger grunden för. Alla respondenter tycker att det är viktigt att motivera barnen 
och att läsa mycket för dem i tidig ålder. En pedagog tycker att hon kan se vilka barn som har 
växt upp i stimulerande miljö.  

Respondenternas yttranden styrker även det att språket är en bärande del och dialogen är av 
stor betydelse inom det sociokulturella perspektivets syn på lärande vilket Avrin (2003) 
beskriver. 

Loppet är inte kört, men hälften vunnet 

 

6.3 Arbetssätt 
Gemensamt för alla respondenter är att de är nöjda med sitt arbetssätt med läs- och 
skrivutveckling men att de saknar tid för individuell kontakt med barnen. En respondent 
nämner att hon vill ha mindre barngrupper så att barnen får den rätta stimuleringen utifrån den 
nivå de befinner sig på. Respondenterna beskriver tid och personal som några av orsakerna till 
att den individuella kontakten ofta uteblir. Alla respondenterna försöker så gott det går att 
individualisera arbetet med läs- och skrivutveckling med att ge enskilda uppgifter utifrån 
barnets nivå.  

Respondenterna är eniga om att det ligger i en pedagogs yrkesroll att lära känna sin barngrupp 
och dess förutsättningar, se var varje barn befinner sig. Jämför det Haug (1998) skriver om 
hur pedagogernas kompetens är av stor betydelse för barnets inlärning.  

Det gäller att ta vara på de få enskilda tillfällena med eleverna när de väl dyker upp. 

Man vet vilka man kan pressa och vilka man ska stötta. 

Man kan aldrig bli fullärd som pedagog oavsett hur länge man har arbetat, men man kan 
känna en trygghet som gör att man känner sig säker i sin yrkesroll 
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7. Diskussion 
I följande avsnitt redovisar vi vår resultatdiskussion där diskuterar resultatet. Vi redogör även 
för didaktiska konsekvenser inför vår kommande yrkesroll samt metoddiskussion och fortsatt 
forskning.  

7.1 Resultatdiskussion 
I resultatet kan man utläsa att läs- och skrivutveckling är en livslångprocess. Respondenterna 
anser att utvecklingen sker i olika takt och detta beroende på barnets tidigare erfarenheter 
samt dess sociala relationer. I Fridolfsson (2008) står det skrivet att barnets språkutveckling 
börjar i hemmet eller på förskolan när barnet är litet. Processen startar när barnet får lyssna på 
sagor och berättelser samt i samtal med olika vuxna.  Vi är överens med respondenterna och 
tidigare forskning när det gäller barns läs- och skrivutveckling. 

Resultatet styrker det Druid Glentow (2006) kan man utläsa att det är ett samhällskrav och en 
demokratisk rättighet att kunna läsa och skriva samt att läs- och skrivutveckling är grunden 
till allt och en färdighet för livet. Vi instämmer med ovanstående och vi har svårt att tänka oss 
ett liv utan att kunna läsa och skriva. Dagens samhälle kräver att alla individer skall kunna 
detta och vi tror att det skulle bli ett handikapp som skulle göra en påmind dagligen. Dagliga 
sysslor som att gå och handla och inte kunna utläsa vad som står på skyltar och förpackningar 
samt att inte kunna fylla i en ”vanlig” blankett är exempel på saker som skulle göra oss läs- 
och skrivkunniga besvärade om vi inte kunde. Detta kan vara vardag för de människor som 
inte fått eller får möjligheten att lära sig läsa och skriva i skolan. Vi anser att detta kan vara ett 
av pedagogernas största uppgift, att lära eleverna läsa och skriva.  

Respondenternas yttranden bekräftar det Säljö (2000) skriver att individen konstruerar sin 
egen kunskap. Respondenternas uttalanden styrker även det Säljö skriver om sociokulturellt 
lärande, det vill säga att vi lär oss agera, uppmärksamma och beskriva verkligheten på det sätt 
som vår omgivning tillåter och uppmuntrar oss till. Respondenternas utsagor understyrker 
även vikten av motivation då det är en viktig del i lärandet som Dysthe (2003) menar ingår i 
det sociokulturella perspektivet.   

Dysthe (2003) menar att lärandet sker i det sociala och inte genom individuella processer, 
detta innebär alltså att kommunikationen är betydelsefull i kunskapsprocessen. En respondent 
påpekar vikten av att man hela tiden kommunicerar med barnet för att skapa en gynnsam 
inlärning. Respondenternas utsagor visar att kommunikationen mellan det enskilda barnet och 
pedagogen är av stor betydelse för barnets läs- och skrivutveckling.  

I resultatet kan man utläsa att uppmuntran är en viktig del i barns läs- och skrivutveckling. En 
respondent beskriver att ge inspiration till barnen till att vilja lära sig läsa och skriva är en stor 
del av deras arbete. Som Fridolfsson (2008) skriver är motivation en viktig faktor för att 
läsutvecklingen skall utvecklas tillfredställande. Vi är av samma åsikt då vi anser att det är 
oerhört viktigt att vi som pedagoger uppmuntrar och motiverar barnen till att läsa och skriva. 
Vi anser att det är av största vikt att vi särskilt uppmuntrar de barn som är i svårigheter. Får de 
barnen inte den rätta uppmuntran är det risk att de tillslut undviker helt att läsa och skriva.  
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En respondent menar att vi lärare ska föregå som goda exempel. Goda exempel kan man vara 
genom att välja högläsningsböcker som intresserar barnen, det är roligare att läsa om man har 
intresse för bokens innehåll. Barnet får också genom detta en förståelse för att böcker berättar 
något och har en mening. Detta påminner oss om whole language som Fridolfsson (2008) 
beskriver som en läsinlärningsmetod med hela texter som utgångspunkt och även kiwimetoden 
som Vasberg Johanesson (2001) beskriver som ett språkutvecklande arbetssätt där högläsning 
är en viktig del.är förvånade över att resultatet visade att ingen pedagog nämnde eller beskrev 
att de arbetar efter någon speciell läs- och skrivinlärningsmetod. Är det så att de inte är 
medvetna om vilken eller vilka metoder de använder, eller är det en självklarhet att de arbetar 
utifrån en viss metod så därför nämnde de inget?  

I resultatet kan vi utläsa att det finns en gemensam saknad för individuell kontakt, tid och 
träning med barnen. Respondenterna försöker så gott det går att individualisera arbetet genom 
att ge barnen enskilda uppgifter utifrån barnets nivå. Druid Glentow (2006) menar att den 
mest effektiva undervisningsformen är individuell undervisning för barn i läs- och 
skrivsvårigheter då det är lättare att behålla barns uppmärksamhet och koncentration. Även 
Fridolfsson (2008) är av samma åsikt och trycker på att de flesta barn i läs- och 
skrivsvårigheter skulle med intensiv och daglig träning kunna bli av med dessa svårigheter. 

Resultatet visar att det inte finns en medvetenhet hos respondenterna om att det arbetssätt som 
de använder sig av faktiskt också är ett förebyggande arbetssätt. Allt det som respondenterna 
beskriver att de arbetar utifrån när det gäller barns läs- och skrivutveckling, exempelvis rim 
och ramsor, högläsning, samtal med barnen, uppmuntran och motivation och anpassad 
undervisning är att arbeta förebyggande mot läs- och skrivsvårigheter. För oss som pedagoger 
är det viktigt att man är medveten om detta, dels för att det ger en bekräftelse på sitt arbete 
och dels för att vi som pedagoger ska kunna argumentera för våra arbetssätt. Fridolfsson 
(2008) menar att med förebyggande arbete kan man förhindra en uppkomst av läs- och 
skrivsvårigheter.  

Sammanfattningsvis så visar resultatet på stora likheter i pedagogernas utsagor och endast 
enstaka skillnader i exempelvis arbetssätt och föreställningar kring läs- och skrivutveckling. 
Dessa skillnader kan bero på att pedagogerna arbetar i olika åldersgrupper. Vi har valt att inte 
redovisa dessa skillnader då det inte är fokus i vår studie. 

 

7.2 Didaktiska konsekvenser 
Vi anser att det är av största vikt att man redan i tidig ålder, det vill säga på förskolan, läser 
för barnen samt samtalar med dem för att bygga en god språklig grund. Genom att vara 
förberedd underlättar barnen sin läs- och skrivinlärning vilket Druid Glentow (2006) menar. 
Som pedagog i skolan är det även viktigt att fortsätta med detta så att man inte bara låter 
barnen läsa själva, utan att man faktiskt prioriterar högläsning med lite svårare texter för att ge 
barnen en utmaning att ta sig vidare i läs- och skrivutvecklingsprocessen.  
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Fridolfsson (2008) skriver att hemmets läsvanor är av stor betydelse för barns läs- och 
skrivutveckling och detta är något som vi som blivande pedagoger vill ta fasta på. Vi 
uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare som läser mycket för sina barn att fortsätta med 
detta och förklarar vikten av att göra detta. Vi känner också att vi vill inspirera föräldrar och 
vårdnadshavare som inte läser så mycket för barnen att börja med det. Som pedagog kan vi 
erbjuda föräldrarna att låna hem böcker från förskolan och skolans bibliotek eller till exempel 
anordna en informationsträff på biblioteket tillsammans med bibliotekarien. Många föräldrar 
kanske känner en osäkerhet på vilken litteratur och vilka böcker som passar för barnets 
utveckling men vi menar att det viktiga inte är vad man läser utan att man läser för eller med 
barnet. Givetvis skall det inte läggas för mycket ansvar och krav på föräldrar och 
vårdnadshavare då det gäller barns läs- och skrivutveckling, i slutändan är det vi pedagoger 
som har det största ansvaret när det kommer till barns läs- och skrivutveckling. Vår idé är 
dock att uppmuntra och göra föräldrar och vårdnadshavare delaktiga i processen. I Lpfö 98 
kan man läsa att förskolans arbete skall ske i ett nära och kontinuerligt samarbete med 
hemmet.  

Vi tror att samtalen med barnen har en stor betydande roll vad det gäller deras läs- och 
skrivutveckling. I förskolan är det viktigt att vi som pedagoger inte pratar på ”barnets nivå” 
det vill säga prata korta meningar med få ord, utan att vi istället utmanar barnen med långa 
meningar och nya ord. Vi anser att detta är något som vi som pedagoger bör tänka på genom 
hela skolgången, för att språkutveckling inte skall stanna upp. Det är alltså viktigt att vi 
pedagoger lägger tid på och prioriterar samtal och diskussioner tillsammans med barnen. Vi är 
överrens om att barnen utvecklas genom interaktioner med vuxna och andra barn vilket också 
Säljö (2000) påpekar.  

Vi tycker precis som respondenterna vidare påpekar att vi pedagoger skall föregå med gott 
exempel, vi är övertygande om att vårt förhållningssätt till böcker, läsning och skrivning 
avspeglar sig på barnen. Självklart är det precis så som Säljö (2000) menar att individen själv 
konstruerar sig sin egen kunskap. Vi pedagoger har dock en viktig uppgift i att introducera 
eleverna i de olika metoder som finns för att dem de bästa förutsättningar att lära sig läsa och 
skriva. Vi anser att det är oerhört viktigt att pedagogerna är pålästa och har kunskap om de 
olika läsinlärningsmetoderna som finns, för att ge alla barn en möjlighet att lära sig läsa. I Lpo 
94 kan man läsa att undervisningen skall anpassas till varje barns förutsättningar och behov. 
Som pedagog är det också betydelsefullt att vara medveten om de olika läs och skrivnivåerna 
som finns. Detta för att ha en kunskap om hur man kan gå vidare i sin undervisning så att 
barnen får möjligheten till att utvecklas. Till exempel är det viktigt som pedagog att veta att 
när barnen ”låtsasläser” eller ”låtsasskriver” är de på den första nivån, det vill säga 
pseudoläsning eller pseudoskrivning. Så att man inte förkastar detta utan istället uppmuntrar 
dem till att fortsätta upptäcka språket. Vi tror att om man som pedagog inte har kunskap om 
de olika metoder och nivåer som finns så kan detta leda till en sämre läs- och skrivmiljö för 
barnen. Vi håller med Fridolfsson när hon skriver att en pedagogs skicklighet är avgörande för 
hur barnets läs- och skrivutveckling fortskrider.  
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Vi håller med både respondenterna och författarna när de understryker vikten av att ge barnen 
individuell träning och kontakt, det vill säga individualisering. Med individualisering menas 
alltså att vi som pedagoger möter barnet på dess nivå och ger barnet rätt stimulering och 
utmaning.  Vi är dock väl medvetna om att verkligheten tyvärr inte i någon större utsträckning 
erbjuder barnen möjligheter till att få arbeta individuellt tillsammans med en pedagog. Det är 
därför viktigt att vi pedagoger blir skickliga på att ta till vara på alla möjligheter och tillfällen 
som ges, några minuter per dag är bättre än ingenting. Som pedagog måste vi få barnen att se 
dessa individuella stunder som ett unikt tillfälle till att faktiskt kunna få sitta ner tillsammans 
med en pedagog och tillsammans nå bästa resultat.  Vi måste uppmuntra till dessa tillfällen så 
att eleverna inte ser det som något negativt att sitta enskilt med en lärare, utan istället 
någonting att längta efter. Vi anser även att individuell träning också är som några av våra 
respondenter beskriver det, nämligen att erbjuda böcker, stenciler och annat material utifrån 
den svårighetsgrad och nivå som barnet befinner sig på.  

Under arbetets gång har vi insett betydelsen av att vi som pedagoger börjar arbeta med 
barnens läs- och skrivinlärningen i tidig ålder. Vi tror inte att det är ”kört” för de barn som 
inte får denna start, men självklart har man kommit en bra bit på vägen med en god grund. För 
att citera en respondent: ”Loppet är inte kört, men hälften vunnet”. 

7.3 Metoddiskussion 
Våra tidigare erfarenheter kring ämnet och dess litteratur gjorde att vi var välmedvetna om att 
det skulle finnas mycket litteratur att tillgå så för oss var den stora utmaningen att hitta den 
mest relevanta litteraturen till vårt syfte. 

Vi är nöjda med vårt val av metod då vi ansåg att vi fick relevanta svar från respondenterna 
som stärkte bakgrundslitteraturen. Vi valde att intervjua fyra stycken pedagoger från en 
förskola och tre skolor, vi kände att det var lagom med tanke på tidsperioden. Nu i efterhand 
känner vi oss nöjda med det insamlade materialet, självklart hade undersökningen vägt tyngre 
om vi intervjuat fler pedagoger men då hade tidsplaneringen spruckit. Detta eftersom 
intervjuerna och arbetet kring dem krävde mer arbete och tid än vad vi först trott.  

Vi valde att använda bandspelare vid intervjutillfällena vilket Kihlström (2006b) föredrar och 
nu i efterhand inser vi hur betydelsefullt det var för vår undersökning då vi fick fram det 
exakta svaren från respondenterna. Detta ökade även vår reliabilitet. Det kändes även tryggt 
att vi gjorde analys arbetet tillsammans så att inga personliga värderingar till respondenternas 
svar vägde in.  

7.4  Fortsatt forskning 
Redan innan vi började undersökningen så hade vi en föraning om att det var ett brett 
undersökningsområde som vi skrev om med flera infallsvinklar. Under undersökningens gång 
har vi insett att vi rört ämnet på ytan och vi inser nu vilka möjligheter det finns till forstsatt 
forskning om intresse kvarstår. Val av litteratur är en viktig del i barns läs- och 
skrivutveckling. Så i framtiden hade det varit intressant för oss att undersöka pedagogers 
tankar kring val av litteratur för barns läs- och skrivinlärning.  

För pedagoger i förskolan och skolan kommer läs- och skrivutveckling vara ett ämne som 
alltid är aktuellt och det gäller som pedagog att uppdatera sig kring ny forskning. Vi känner 
att efter några års arbetslivserfarenhet som pedagog kanske det skulle vara intressant att se 
vad ny forskningen visar. 
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8. Tack   
 

Vi vill börja rikta ett stort tack till de pedagoger som ställt upp på våra intervjuer. Utan er 
medverkan hade vi inte haft underlag för att få fram undersökningens syfte. 

Vi vill även tacka vår handledare Pär Larsson för alla hans sorters feedback under arbetets 
gång.  
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Bilaga 1 
Hej,  

Vi är två lärarstuderande på högskolan i Borås, som just nu skriver vårt examensarbete. Vårt 
syfte med arbetet är att undersöka hur pedagoger arbetar med läs och skrivutveckling.  

Vi har valt att använda intervju som metod, vår förhoppning är att få intervjua både lärare i 
förskola, förskoleklass och i skolan. Då det är i dessa åldrar vår utbildning vänder sig mot och 
i dessa åldrar som läs och skrivutvecklingen är central. 

Den information som framkommer i samband med intervjun kommer givetvis att behandlas 
enligt föreskrivna forskningsetiska regler som rekommenderas av Vetenskapsrådet. Som 
respondent kommer du att vara anonym under hela arbetet. Vi kommer även att avpersonifiera 
alla kommentarer och svar vi får från er. 

Vi bifogar en intervjuguide, så att du som respondent har god tid på dig att fundera och 
bearbeta dina tankar kring ämnet.  

Vid frågor går det bra att maila eller ringa oss på nedanstående adresser eller telefonnummer!  

 

Vänliga hälsningar, 

Karolina Antonsson  Josefine Berntsson 
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Bilaga 2 
Intervjuguide  Examensarbete  

Karolina Antonsson 

Josefine Berntsson 

 

Vad har du för utbildning och hur länge har du arbetat som lärare? 

Vad innebär läs och skrivutveckling för dig? 

Hur viktigt anser du att det är att arbeta med barns läs och skrivutveckling? Varför? 

Hur arbetar du med läs och skrivutveckling? 

Är du nöjd med sättet du arbetar mot läs och skrivutveckling eller hade du velat 
utveckla ditt arbete mer?  

Har ditt arbete med läs och skrivutveckling förändrats genom åren? Och i så fall hur? 

Hur medveten är du om läs och skrivsvårigheter?  

Anser du att man kan arbeta förebyggande mot läs och skrivsvårigheter? Och i så fall 
hur? 

Hur individualiserar du arbetet med läs och skrivutvecklingen för barnen/eleverna?  

 

 


