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Sammanfattning  
Bakgrund: att lära sig läsa och skriva kan ses som själva höjdpunkten under de första 

skolåren. Läsundervisningen är ofta den första och mest påtagliga erfarenheten barnen får av 

undervisning och skolan. Därför är det viktigt att barnets syn på inlärning och kunskaper blir 

positiv. Det är också betydelsefullt att man utgår från deras erfarenheter, för om de får 

uppleva ett misslyckande utvecklar de ofta en negativ självbild. Om barnet ser sin skolgång 

som något positivt eller negativt beror på hur de uppfattar skolan, lärandet och sin utbildning. 

Sedan årtionden tillbaka har man forskat kring hur en människa skapar mening av en text och 

utifrån det förklarar vad läsning är. Men det är inte en självklarhet att lära sig läsa, det kräver 

vissa förkunskaper. Läsningen är en process då läsaren tar hjälp av sitt språk, sina kunskaper 

och tidigare erfarenheter för att försöka tolka en text. Därför blir pedagogens roll att vägleda 

barnen i sitt lärande och deras kunskap är i många fall avgörande för deras läsinlärning.  

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka lärares och specialpedagogers syn på läsinlärning 

hos de yngre skolbarnen samt vilka metoder de använder för att alla barn ska lära sig läsa. 

 

Metod: Vi valde att intervjua åtta kvinnliga informanter, där fyra är lärare och fyra är 

specialpedagoger, i en kvalitativ studie. Detta för att vi ville få en uppfattning om hur de 

olika yrkesgrupperna arbetar med läsinlärning samt vad som ligger till grund för valet av 

metoder.  

 

Resultat: Undersökningen tyder på att vid läsinlärning måste lust, glädje, nyfikenhet och 

motivation finnas med, detta är lärarna och specialpedagogerna överens om. Däremot har de 

olika uppfattningar när det gäller synen på hur antalet barn, klassrumsmiljön och utbildningen 

påverkar läsinlärningnen. Båda yrkesgrupperna lyfter fram vikten av att utgå från varje barn 

och att det styr valet av metod.  
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Inledning 
 
När ett barn börjar läsa är det en av de största händelserna i dess liv, då öppnas en helt ny 

värld som gör att det inte är lika beroende av oss vuxna utan på egen hand kan utforska sin 

omgivning på ett helt annat sätt. Vissa pedagoger ser läsinlärningen som en av de mest 

centrala uppgifterna i arbetet med de yngre barnen. Där bland annat läsningen hjälper dem att 

erövra sina fortsatta kunskaper och det är bland annat vi pedagoger som skall ge barnen den 

grund och motivation som krävs.  

 

Vårt samhälle bygger på en skriftsspråkskultur, där läsning i många fall är avgörande för hur 

man klarar sig rent praktiskt. I såväl läroplaner som kursplaner framhålls vikten av att lära 

barn läsa som en av skolans grundläggande uppgifter, och där man bör ha perspektivet på ett 

livslångt lärande. Ett gemensamt ansvar blir då att hjälpa barnen utifrån sina egna 

erfarenheter, utforska språket på många varierande sätt. Enligt kursplanen i svenska ska vi 

pedagoger fungera som ledsagare där vi gör barnen medvetna om sin egen språkförmåga och 

tillsammans bygga ut den. Genom sina egna erfarenheter och i samspel med andra kan de få 

perspektiv på sin kunskap och bli medvetna om språkets betydelse för sitt fortsatta lärande 

(Skolverket, kursplanen i svenska). 

 

Det har forskats mycket kring ämnet läsinlärning och det finns många skilda uppfattningar 

om hur barn lär sig läsa och vad som påverkar pedagogernas val av metoder. Vissa pedagoger 

ser läsinlärningen som en enskild del medan andra ser den som en röd tråd som genomsyrar 

hela verksamheten. Høien och Lundblad (1992) menar att det är viktigt att pedagoger har 

kunskap om olika metoder och strategier för att kunna möta barnen där de befinner sig i sin 

utveckling. Enligt Taube (2004) är läsinlärning en av de mest primära baskunskaperna ett 

barn ska tillägna sig för att kunna erövra ny kunskap. Men för att nå dit behöver man både 

lära sig att avkoda och förstå det skrivna språket. Allard, Rudqvist och Sundblad (2001) 

menar att läsningen startar i förförståelsen, vilket även Åkerblom (1992) håller med om. De 

menar att barnen måste ha tillgång till böcker som de har tidigare erfarenheter från.  

 

Vår studie är därför mycket aktuell med tanke på att det skrivs mycket om bristen på 

kompetenta pedagogers läsinlärningspedagogik för de yngre barnen. Enligt Mats Myrberg  
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(2005), professor i specialpedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm, bör varje barn möta en 

”specialist” i början av sin läsinlärning. Han förespråkar en god pedagogisk utbildning där 

man blir en ”specialist” inom ämnet läsinlärning.  

 

Syfte och frågeställningar 
 
Syfte: 
 
Syftet med studien är att undersöka lärares och specialpedagogers syn på läsinlärning hos de 

yngre skolbarnen samt vilka metoder de använder för att alla barn ska lära sig läsa. 

 

Frågeställningar: 
 
1. Vad är viktigt vid läsinlärning för lärare och specialpedagoger? 

2. Vilka metoder använder man? 
 
3. Hur arbetar man för att förebygga läsinlärningsproblem? 
 
 

Forskningsbakgrund 
 
Det har forskats mycket kring lärarens betydelse för barns inlärning där forskningen är i 

ständig förändring. Lika mycket har forskats kring läsinlärning och dess metoder där 

kommunikationen ses som en väsentlig del för att kunna tillägna sig vidare kunskaper. I 

kommunikationen utvecklas vårt språk både genom hur det är uppbyggt och hur det låter 

(Elbro, 2004). Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje barn få utveckla 

sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga (Lpo 94), 

som är grunden för läsinlärningen. Därför är vår studie kring lärare och specialpedagogers 

syn på läsinlärning och vilka metoder man använder för att hjälpa alla barn att läsa sig läsa en 

aktuell fråga.  

 

 Vad är läsning? 
 
Enligt Nationalencyklopedin (band 12, s 560) definieras läsning som:   
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… en komplicerad färdighet som kräver lång tid och omfattande 

övning för att kunna utvecklas. Man kan urskilja två 

huvudmoment: avkodning och förståelse. Avkodning innebär att 

man kan identifiera eller känna igen skrivna ord. Förståelsen är 

resultatet av tolkningen av språkliga meddelanden. God 

läsfärdighet innebär att både avkodning och förståelse fungerar 

väl. 

 
Enligt Nyström (2002) består läsning av avkodning och förståelse, där avkodningen är en 

process och där förståelsen kräver att man är kognitivt mottaglig för det skrivna språket. Det 

gäller alltså inte bara att kunna avkoda utan förståelsen och motivationen måste också finnas 

med.  

 

Läsprocessen 
 
De flesta läsforskare är eniga om att läsprocessen består av två delar, avkodning och 

förståelse. Det som skiljer forskarna åt är vilken del man anser har mest betydelse vid 

läsinlärningen. Forskarna som talar för avkodning menar att läsinlärningen börjar med 

bokstäverna och dess ljud som sedan sätts samman till ord. Orden blir till fraser och 

meningar. Enligt dessa forskare automatiserar man sitt läsande och förståelsen kommer i anda 

hand (Høien och Lundberg, 1992). Däremot menar den motsatta forskningen att förståelsen, 

genom meningsfulla texter som anknyter till det redan kända, måste komma först, vilket även 

Liberg (1993) förespråkar.  

 

Att läsa är en ständigt pågående process mellan informationen i texten och den information 

som finns lagrad i läsarens minne, att tänka och reflektera över sitt tänkande detta definieras 

som metakognition (Åkerblom, 1992).  Vidare måste man ha en språklig medvetenhet, det 

vill säga att man förstår att det skrivna språket går att dela upp i mindre delar. Medvetengör 

man barnet att tal består av meningar, meningar består av ord, ord består av ljud, vilka ljud 

som ingår i ordet och i vilken ordning ljuden kommer. Man går alltså från helheten till 

mindre och mindre delar (Fylking, m. fl, 2003, s 27). Då gör man barnet uppmärksam på att 

språket är uppbyggt av fonem, de minsta betydelseskiljande ljudenheterna i språket, Enligt 

Myrberg (2001) kan läsinlärningen ses ur olika perspektiv, men det ena utesluter inte det 

andra.  Han menar att L (äsning) = A ( vkodning) X F(örståelse). 
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Den språkliga utvecklingen börjar redan vid mycket tidig ålder då barnen försöker göra sig 

förstådda genom korta ofullständiga yttringar för att sedan utveckla en mer berättande 

språkform. Nästa steg är att barnet kan språkligt kommunicera, det vill säga, både lyssna, 

förstå och tala.  När barnet sedan börjar skolan tar de ytterligare ett steg i sin språkliga 

utveckling, från att använda det situationsbestämt till att lära sig hantera språket på fler sätt. 

(Frost, 2002).  Det kan till exempel vara att lösa konflikter verbalt i stället för fysiskt. 

 

Ser man till barnets tidigare språkutveckling så är det i de flesta fall föräldrarna som lägger 

grunden för deras utveckling. Myrberg (2001) menar att läsförmågan inte kommer av sig 

självt utan är beroende av ett aktivt lärande från föräldrar eller äldre kamrater. Därför är 

samarbetet mellan föräldrar och skola viktigt, då den dagliga kontakten och samvaron är lika 

betydelsefulla som de strukturerade mötena (Lindö, 2002). Känner föräldrarna delaktighet 

med möjlighet att påverka sina barns situation har man kommit en bra bit på väg (Evenshaug 

och Hallen, 2001). Som pedagog är kontakten mellan föräldrar och skola viktig då en öppen 

och ömsesidig dialog bygger upp en relation som främjar barnet i sin situation. Detta stöds 

även av Vygotskij genom Arfwedson, (2002) som menar att vuxenstödet spelar en betydande 

roll för hur barnen tar till sig språket. Han menar att vuxna bör var engagerande och ge 

positiv respons när barnen utforskar språket och vidgar sina vyer (Arfwedson, 2002). Enligt 

Lpo 94 ska skolan i samarbete med hemmet främja barnens utveckling. Vidare ska skolan 

vara ett stöd för familjen i deras ansvar för barnens fostran och utveckling.  

 

En annan viktig del i utvecklingen är hur barnet uppfattar sig själv. Detta har en stor 

betydelse för hur de tillägnar sig kunskaper. Enligt Taube (2004) har undersökningar visat att 

sambandet mellan negativ självbild och låg prestation varit starkare än positiv självbild och 

hög prestation. Hon menar också att läsförmågan många gånger avgörs av hur väl de lär sig, 

men att lust och kraft också måste finnas med som en viktig del i läsundervisningen. 

 

Enligt Allard, Rudqvist och Sundblad (2001) kan man beskriva läsningen som en process där 

kunskaper och erfarenheter ligger utanför själva läsprocessen. De utgör basen för hur vi 

fungerar oavsett om vi läser eller inte samtidigt är det av en avgörande betydelse när vi läser. 

 

Utifrån modellen på nästa sida, kan man se hur det eventuellt kan hänga ihop när ett barn 

börjar lära sig läsa. Det är många faktorer som spelar in och som är beroende av varandra. 

Tar man till exempel bort innehållsuppfattning och läsförståelse blir det enbart en mekanisk 
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avläsning utan läsförståelse. Således, man kan läsa, men man förstår inte innehållet i texten. 

Sammanfattningsvis kan man säga att oavsett vilken metod man föredrar kan man inte bortse 

från att läsning är beroende av både avkodning och förståelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 1 (Allard, Rudqvist och Sundblad, 2001, s 41) 

 
 

Lärarens roll 
 
Pedagogernas kompetens och variationsrikedom vad gäller kunskap om olika metoder ligger 

till grund för god läsinlärning. SOU (1997: 108) säger att … utvecklande mänskliga möten i 

en pedagogisk verksamhet kräver därmed pedagogens vilja, medvetenhet och förmåga att ta 

den lärandes perspektiv. Hon eller han måste kunna möta barn där de befinner sig i sin 

Förförståelse 
 

Innehålls -
uppfattning 

Tankebearbetning 
uppmärksamhet Avläsning 

Läsförståelse 

Kunskaper och 
erfarenheter 

NYBÖRJARLÄSNING 



 9

förståelse för omvärlden. Eftersom dialogen och ömsesidigheten utgör en så viktig faktor i 

barns utveckling blir pedagogens roll väsentlig för barns lärande. Detta är en förutsättning 

för att det ska bli en väl fungerande kommunikation mellan barn och vuxen. Säljö (2000) 

menar att utveckling sker i ett socialt sammanhang genom interaktion och kommunikation på 

såväl individnivå som gruppnivå.  

 

Som pedagog bör man därför vara öppen för olika metodval och beroende på barnens 

förutsättningar välja rätt metod. Detta innebär att man bör ha en gedigen kunskap inom ämnet 

läsinlärning för att kunna tillgodose alla barn (Elbro, 2004). Man måste veta varför man 

väljer en metod framför en annan och lika viktigt är att barnen vet varför de ska lära sig läsa. 

Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) är pedagogens språkliga medvetenhet, 

kompetens och förmåga avgörande för hur väl barnen ser sig själva som läsande individer. 

Viktigt är också att pedagogen tar det lärande barnets perspektiv och att man har positiva 

förväntningar på barnet. Det är genom deras egna erfarenheter och färdigheter de upptäcker 

att de kan läsa. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje barn få 

utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga 

(Lpo 94). 

 

Høien och Lundberg (1992) menar att en av våra uppgifter som lärare är att stimulera barnens 

inlärning och bidra till att skapa goda lärandemiljöer. Myndigheten för skolutveckling (2003 

s 15) säger att … barn som växer upp i språkligt rika miljöer har större möjligheter att förstå 

och påverka sin egen situation, närmiljön och samhällsutvecklingen. Det är därför 

synnerligen angeläget att förskolan och skolan på alla tänkbara sätt stimulerar och stödjer 

alla barns språkliga utveckling. Smith (1986) menar att i början av ett barns läsutveckling 

spelar pedagogen en viktig roll då barnet ska lyckas eller misslyckas med sin läsinlärning. 

Han påvisar att en pedagog lika väl kan stjälpa barnet om hon/ han till exempel väljer fel 

metod. Dock kan inte skolan göras helt ansvarig för hur läskunniga barnen kommer att bli, 

men pedagogen spelar en avgörande roll.  

 

För att veta var i läsutvecklingen barnen befinner sig menar Allard, Rudqvist och Sundblad 

(2001) att man bör ”lusa” barnen för att få en kunskap om deras läsmognad. Att ”lusa” barn 

och böcker är något som flera kommuner använder sig av för att ge pedagogerna ett verktyg 

som hjälper dem i deras arbete. LUS, som står för läsutvecklingsschema, har funnits i över 20 

år. Det är ett bedömningsinstrument av kunskapsstandardmodell som uppfyller Lpo 94:s krav 
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på metodisk frihet. LUS är ett redskap att mäta läsförmågan då man vill bedöma uppnådd 

kompetens. Den rekommenderar inte någon specifik läsinlärningsmetod vilket inte heller Lpo 

94 förespråkar. Därför anser Allard, Rudqvist och Sundblad (2001) att LUS är ett bra 

bedömningssinstrument när man ska hjälpa barn lära sig läsa. Även om LUS inte är ett test så 

får man ändå en vetskap om var barnen befinner sig i sin läsutveckling.  

 

Läsinlärningsmetoder 
 
Synen man har på läsinlärning styr ofta vilken metod man väljer. Då är det angeläget att 

fundera över om man, som pedagog, ska lägga tyngdpunkten på förståelsen eller 

avkodningen. I en barngrupp kan mognadsspridningen vara stor och ska man kunna hjälpa 

alla barn att lära sig läsa måste man använda flera metoder ( Høien och Lundberg, 1992).  

 

Wittingsmetoden 

Wittingsmetoden innebär att man fokuserar på bokstävernas ljud och inte sammanhanget i 

texten. Den skiljer sig från andra metoder eftersom man ska uppmärksamma slutljuden i 

orden. Metoden används ibland av specialpedagoger på de barn som har konstaterats med 

lässvårigheter och den används då främst vid ominlärning. Den är en syntetisk 

inlärningsmetod som har sitt ursprung i språkljuden där symbolfunktion och förståelse visar 

på läsprocessens båda delar. Symbolfunktionen innebär att man tyder tecknen, bokstäver, 

från vänster till höger i en sammanhängande följd. Denna del kan automatiseras, förståelsen 

däremot kan inte automatiseras utan är beroende av barnets ålder, miljö och intellektuella 

förmåga (Larson, Nauclér och Rudberg, 1992).  

 

Ljudmetoden  

Är en annan syntetisk metod. Barnen lär sig att använda bokstävernas ljud (fonem) i stället 

för deras namn.  Man utgår från delarna för att få en helhet och orden i sig behöver inte 

betyda något utan man kan nonsensläsa ord som, till exempel skor, kor, nor, lor, vor, ord som 

inte betyder något för sammanhanget utan man tränar enbart ljudningen. Elbro (2004) menar 

att denna metod hjälper barnen att snabbt bli självständiga läsare och de får ändå förståelse 

för innehållet i texten men den kommer i andra hand.  

 

Whole language – helordsmetoden 
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Kommer ursprungligen från Nya Zeeland som har utarbetats av professor Mary Clay. 

Grundtanken med whole-language är att ge barnen hjälp till självhjälp. Där man har en 

helhetsyn på språket och alla situationer används för att öva sig och lära i språket. Metoden 

går ut på att barnen ska lära sig läsa med hjälp av skön- och facklitteratur som integreras i 

samtliga skolämnen. Barnen läser orden som bilder, och ljudar sig inte fram eftersom de vet 

när det står till exempel tåg, de ser de ordet som en bild inte som enskilda bokstäver och ljud. 

Whole Language vill ha ett helhetstänkande där man själv skapar kunskap om sin verklighet. 

Kunskapen erövras genom kommunikationen och samspelet med andra och deras 

uppfattningar. Här blir lärarens uppgift att skapa miljöer som maximerar elevens möjlighet att 

lära sig (Alleklev och Lindvall, 2000). 

 

LTG- metoden – läsning på talets grund 

I undervisningen utgår pedagogen från barnets eget talande språk, som innefattar dess 

begrepps- och känslovärld och sociala miljö. En av de grundläggande principerna i LTG-

metoden är att barnen får öva sig på eget producerade texter. Denna metod påminner om 

Whole language, även här läser barnen ut orden som bilder. Skillnaden är att barnen utgår 

från de det själva skrivit tillsammans med läraren. Läraren har en klar struktur, men är öppen 

för elevernas egna idéer och erfarenheter. Dialogen ses som ett viktigt verktyg eftersom 

metoden bygger på att kommunikationen uppfattas som en del av läsprocessen (Larson, 

Nauclér och Rudberg, 1992). 

 

Klassrumsmiljöns påverkan 
 
Flera forskare menar att miljöns utformning på många sätt kan bidra till att barnen får 

lättare/svårare att lära sig läsa. Därför ska man skapa kreativa miljöer där man som pedagog 

ser hela barnets tillvaro som en arena, där kreativitet och lärande är integrerade i det fortsatta 

lärandet (Pramling Samuelsson 2000). Det är även viktigt att barnen är aktivt delaktiga i sitt 

lärande och utformningen av den fysiska miljön. Lindö (2002) menar att klassrummet ska 

vara fyllt med material av varierande slag och det ska vara lättillgängligt och inbjuda till 

nyfikenhet. Skriftspråket ska användas som en naturlig del i vardagen där exempelvis 

veckans planering, veckans matsedel, veckans dikt osv. sätts upp för att åskådliggöra vad 

språket kan användas till. Hon menar också att det är viktigt att barnen är delaktiga i 
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utformningen av klassrumsmiljön och att den är i relation med barnens önskan och deras 

behov.  

Är läraren trygg i sin yrkesroll, har en positiv självbild och tror på det hon/han gör, blir de 

mer flexibla i sitt lärande och får en mer personlig prägel på sin undervisning. Detta kan 

medföra att relationen till barnen utmärks av förståelse, värme, vänskap och engagemang 

(Taube, 2004). 

 

Teoretiska utgångspunkter 
 
Hela vår samvaro bygger på att människor alltid har tillägnat sig och delat med sig av sina 

kunskaper. Skolan har ständigt haft som mål att ge barnen verktyg att utveckla och lära sig, 

där har läsinlärningen varit en av de viktigaste baskunskaperna för att kunna gå vidare i sin 

språkliga och social utveckling. Samspelet mellan vetenskapliga teorier, lärande, utveckling 

och undervisning hänger därför nära samman (Säljö, 2000). 

 

Formuleringar i läroplaner och andra styrdokument har sin grund i olika teorier om lärande 

och utveckling.  Från ett behavioristiskt synsätt, där barnet ses som en passiv varelse som 

endast är mottaglig för yttre stimulans, har synen på lärande förändrades i samband med 

kognitivismens genombrott under 50-talet. Detta ledde till att Piaget och Vygotskij fick ny 

genomslagskraft, då man under denna tid blev mer intresserad av vad som sker under själva 

läsinlärningsprocessen. 

 

Piaget och Vygotskij skiljer sig åt i sin uppfattning vad gäller barns inlärning där Piaget 

förespråkade en konstruktivistisk ståndpunkt som innefattar arv och mognad som viktiga 

delar i utvecklingen. Barnet uppfattar endast händelser och objekt utifrån sin egen 

utgångspunkt och omgivningen är passiv och ses inte som en påverkande faktor (Evenshaug 

och Hallen, 2001). Han menade att den kognitiva utvecklingen skedde i stadier och att dessa 

kom i en bestämd ordning som var samma för alla och när man nått det sista har man kommit 

till utvecklingens ändpunkt.  

 

Men i ett sociokulturellt perspektiv där vi finner Vygotskijs tankar och idéer är detta 

påstående orimligt eftersom människors kunskaper och intellektuella förmåga ständigt 

utvecklas och förändras (Säljö, 2000). Vygotskij står för en socialkonstruktivistisk syn på 
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inlärning, där miljön och det sociala samspelet har stor betydelse. Han menade att barnen lär 

och tillägnar sig kunskaper i ett dialogiskt samarbete, där den sociala delen kom före den 

individuella. Man flyttar tyngdpunkten från produkt, normer och kvantitet till process, 

kriterier och kvalitet. Det är inte den färdiga produkten eller mängden som är det viktigaste, 

det är vägen dit och vad man lär sig under tiden. En aktiv kontakt mellan lärande och 

utveckling spelar därför en avgörande roll för den kognitiva utvecklingen hos barnen 

(Evenshaug och Hallen, 2001). Det är tillsammans med andra vi kan göra sådant vi inte 

skulle kunna göra på egen hand vilket är högst väsentligt i en lärandesituation menar 

Nyström (2002).  

 

Att skola och utbildning är viktiga delar i lärandet håller Säljö (2000) med om, men många av 

de grundläggande färdigheter vi behöver får vi genom familj, vänner och kamrater som 

egentligen inte är förknippade med utbildning. Det är genom vardagliga aktiviteter 

tillsammans med andra som vi lär och vidareutvecklas. Kunskap måste kunna bli till nytta 

och ha verklighetsanknytning enligt Dewey (2002). Han var en av de främsta inom den 

progressiva pedagogiken. Vilken står för en antiauktoritär syn där barnet ska vara i centrum. 

Den har ett nära samband med socialismen, där utbildning sågs som en av de grundläggande 

faktorerna för att fungera i ett samhälle. 

 

Dewey var filosof och pedagog och avvisade helt skolans traditionella ämnesindelning. Detta 

var enligt honom en logisk ordning, lämpad för vuxna och inte för barn. Han myntade 

begreppet ”Learning by doing” som är en aktivitetspedagogik där teori, praktik, reflektion 

och handling hänger ihop och betonar de pratiska uppgifterna i undervisningen som oerhört 

viktiga. Genom att lära barnen att tänka självständigt och reflekterande, vilket borde vara 

skolans mål enligt Dewey, gör man barnen till effektiva problemlösare. Han menade också att 

skolans aktiviteter måste präglas av den miljö barnen kommer ifrån för att skapa ett 

meningsfullt lärande, då kan barnen använda sig av den redan tillägnade kunskapen för att ta 

till sig ny kunskap. Bor barnen på en bondgård är det bra att utgå från det i undervisningen 

eftersom barnen känner igen sig där. Idag är denna pedagogik fortfarande aktuell eftersom 

man mer än någonsin har förstått vikten av att utgå från barnens tidigare erfarenheter 

(Andersson, 2001).  

 
Eftersom skolan ska ge barnen rika möjligheter att samtala, läsa och skriva och därigenom ge 

dem möjlighet att kommunicera och förbättra sin språkliga förmåga, blir språket grunden för 
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det fortsatt lärandet. Barnen ska lära sig att röra sig i ett samhälle med stort 

informationsflöde. Skolan uppdrag är då, enligt Lpo 94, att förmedla kunskaper som gör det 

möjligt för barnen att ta eget initiativ och ansvar. Tillsammans med föräldrar är det skolans 

uppgift att utveckla barnen till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Mycket 

av kunskapen konstrueras i samspel och kommunikation med andra vilket Vygotskij ser som 

det sociokulturella perspektivet på lärande. (Ahlstrand, 2003). Det är genom gemensamma 

erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme för ett 

lärande och en utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet (Lpo 94, s12). 

 

Ett av skolans kunskapsmål är att varje barn behärskar det svenska språket och att de kan läsa 

och lyssna aktivt. De ska också kunna uttrycka idéer i tankar, tal och skrift. Pedagogen ska 

utgå från varje barns behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Hon/han ska också 

planera och utföra arbetet så att barnen känner stöd i sin språk- och 

kommunikationsutveckling. Skolan ska sträva efter att varje elev utvecklar en nyfikenhet och 

lust att läsa samt att utveckla sitt egna sätt att lära (Lpo 94 s14). Man kan sammanfatta detta 

med att barnen själva konstruerar sin kunskap på det sätt som Piaget förespråkar.  

 

Sammanfattning  
 
Både Vygotskij och Piaget står för en konstruktivistisk syn på inlärning och utveckling. Med 

detta menas att barnens kunskap är en aktiv process där barnet själv konstruerar sin kunskap. 

Skillnaden i deras uppfattning är dock att: 

Piaget lägger grunden för lärandet hos barnen och deras inre drivkraft och inte hos läraren. 

Det är lärarens uppgift att se till att barnen får utvecklande material samt en lämplig miljö att 

utvecklas i. Medan Vygotskij, liksom vi, menar att läraren har en viktig roll att fylla gentemot 

barnen då kompetens, bemötande och förväntningar är avgörande för deras utveckling. I detta 

ligger även skillnaden för den konstruktivistiska och den socialkonstruktivistiska teorin.  

Dewey som myntade begreppet "learning by doing" menade att kunskap måste komma till 

nytta och ha verklighetsanknytning detta tror även vi har en stor inverkan på barnens lärande 

och utveckling. Han menar också att skolan ska påminna om det verkliga livet då det sociala 

samspelet är en viktig faktor, detta har han gemensamt med Vygotskij. 

 

 



 15

Metod 
 
Då den kvalitativa forskningsintervjun är ämnesorienterad, vilket innebär att informanten och 

intervjuaren är insatta i ämnet som är av intresse för dem båda (Kvale 1997), kommer 

frågorna vara formulerade så att vårt syfte med studien uppnås.  

 

Urval 
 
Eftersom vi ville undersöka hur lärare och specialpedagoger, från de yngre skolåren ser på 

läsinlärning, styrdes vårt val av informanter till dessa yrkesgrupper. Urvalet består av fyra 

kvinnliga lärare samt fyra kvinnliga specialpedagoger från fyra olika skolor och en 

specialenhet inom samma kommun. Specialenheten innefattar specialpedagoger, 

talpedagoger, kuratorer, skolsköterskor och socialtjänst, som samverkar tillsammans med 

skolorna.  Att vi enbart valde att intervjua åtta informanter beror på att vi under 

intervjuandets gång märkte att vi fick ungefär samma svar från våra informanter.  

 

I vårt resultat kommer vi att presentera våra informanter under fingerade namn. Vi kallar 

lärarna för Ulla, Siw, Marie och Anna. Specialpedagogerna kallar vi för Karin, Sara, Mona 

och Berit. 

 

Då urvalet av informanter ska vara representativt, det vill säga att de har erfarenhet inom det 

valda området, för det som studien handlar om måste man välja rättvist mellan olika grupper. 

(Olsson och Sörensen, 2001). Därför frågade vi en personlig kontakt om hjälp, för att hitta 

pedagoger som hon ansåg passa vår studie. 

Att urvalet endast bestod av kvinnor beror på att det var svårt att finna manliga lärare inom 

den åldersgrupp vi undersöker. Alla våra informanter har en lärarutbildning i grunden där två 

av lärarna har 1-7 lärarutbildningen med svenska - och so-inriktning och arbetat i 

grundskolan i 7 år.  De andra två lärarna har i grunden en lågstadielärarutbildningen som de 

läste under 1970-talet. De har arbetet som lågstadielärare under många år som gett dem en 

stor erfarenhet inom ämnet. Specialpedagogerna utbildade sig också under 1970–talet och har 

också arbetat som lågstadielärare under flera år men har sedan valt att vidareutbilda sig.      
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Val av metod 
 
Vi har valt att göra en kvalitativ empiriskt studie eftersom vi vill få tillgång till våra 

informanters erfarenheter vad gäller läsinlärning. Patel och Davidson (2003) menar att en 

kvalitativ metod är att man fokuserar på ”mjukdata”, vilket i detta fall är intervjuer som vi 

kommer att bearbeta. Vi vill få en insikt om hur de arbetar med läsinlärning på olika sätt och 

inte bedöma vilken läsmetod som är den bästa. Tekniskt sett är vår kvalitativa intervju 

halvstrukturerad vilket menas att den varken är som ett öppet samtal eller ett strängt 

strukturerat frågeformulär. Den koncentrerar sig på ett visst tema och genomförs efter en 

intervjuguide (Kvale 1997).  

 

Dataproduktion  
 
Vi valde att arbeta efter en intervjuguide (se bilaga) med öppna frågor utifrån vårt syfte med 

studien. Intervjun inleddes med en öppen neutral fråga för att sedan komma till de egentliga 

frågorna som rörde studien. Vi har använt oss av en så kallas tratt - teknik, som innebär att 

man börjar med en öppen fråga för att sedan fortsätt med mer specifika frågor. Att arbeta på 

detta sätt är enligt Patel och Davidson (2003) ett bra sätt att skapa ömsesidig kontakt. Vidare 

menar de att man inte på förhand kan utforma svarsalternativ för informanten eller avgöra 

vad som är det ”rätta” svaret på en fråga. Men man bör vara observant på att det alltid finns 

en risk att man genom sin förförståelse omedvetet påverkar informanterna så att 

tillförlitligheten kan ifrågasättas. Detta menar Kvale (1997) kan påverka de tolkningar som 

framkommer i resultatet.   

 

Vid intervjuerna använde vi oss av en bandspelare, eftersom vi då kunde koncentrera oss på 

våra informanter. Under intervjuerna var vi båda med och turades om att ställa frågor och 

lyssna, för att hjälpa och stötta varandra. 

När man använder sig av ett tekniskt hjälpmedel, såsom en bandspelare, får man inte bara en 

ordagrann upptagning utan även nyanserna i språket, vilket man har nytta av vid intervjuns 

utskrift. Då har man även möjlighet att lyssna flera gånger om så behövs (Kvale, 1997).  I 

och med att vi har informanter med gedigen kunskap inom ämnet läsinlärning och formulerat 

våra frågor efter ämnesvalet anser vi att intervjuerna har god tillförlitlighet.  Vi har försökt att 

återge våra informanters uppfattningar på ett så pålitligt sätt som möjligt.  
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Etiska ställningstaganden 
 
Vi inledde intervjun med en kortfattad presentation av oss själva, berättade om syftet med 

intervjun och vi fick deras medgivande till att använda bandspelare samt hur vi skulle 

behandla intervjumaterialet. Informanterna fick veta att intervjuerna endast skulle användas i 

vår studie och vi förklarade vad deras medverkan skulle innebära och att vi eventuellt skulle 

använda deras uttalande som citat. Patel och Davidson (2003) påpekar att ett citat från 

informanterna inte får användas som bevis utan endast illustrerar informantens 

förhållningssätt. 

 

Enligt Ejvegård (2003) är det viktigt att få informanten att öppna sig och våga prata om sina 

erfarenheter utan att känna sig utlämnad. Därför är konfidentialiteten, som innebär att namn 

inte kommer att lämnas ut och att anonymiteten garanteras, oerhört viktig. Det är följaktligen 

bara vi som vet vilka informanterna är. När man gör sådana här intervjuer bör man vara 

neutral och inte försöka ställa ledande frågor som kan påverka resultatet. Detta är inte helt 

enkelt då vår förförståelse och tidigare erfarenheter spelar in.     

 

Bearbetning och analys av data 
 
Efter mötet med våra informanter, när vi utfört intervjun, försökte vi så snart som möjligt 

skriva ut den till en ordagrant återgiven text. Vi läste noggrant igenom intervjuerna flera 

gånger för att hitta gemensamma mönster som vi kunde grunda vår studie på. Vi har pendlat 

mellan delarna och helheten för att få en djupare förståelse för innehållet i texten.  På samma 

sätt kan forskaren pendla mellan subjektets synvinkel det vill säga intervjuaren och objektets 

synvinkel det vill säga den intervjuade för att nå fram till en god förståelse av det studerade 

problemet (Patel och Davidson, 2003, s 30). De menar också att den egna förförståelsen 

används som ett redskap när man tolkar.  

 

För att hitta gemensamma mönster använde vi markeringspennor i olika färger som 

representerade våra frågeställningar. Vi markerade likvärdiga ord och meningar från våra 

intervjuer. På så sätt hittade vi gemensamma mönster. Vi pendlade mellan delarna och 

helheten i texterna. Detta underlättade i vårt fortsatta arbete när vi sammanställde materialet. 

Patel och Davidson (2003) menar att när man arbetar med utskriven text rent fysiskt får man 

lättare en överblick över sitt material.  
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Vi sammanfattade de olika avsnitten utifrån våra frågeställningar och fick fram vissa 

mönster. Dessa mönster har vi fått stöd i från tidigare forskning och vi har gett vår egen 

tolkning på materialet utifrån vår förförståelse.  

 

Resultat  
 

Vi har utgått från en kvalitativ intervjuundersökning och vi kommer att bearbeta materialet 

för att få en förståelse. Detta resultat presenterar vi i direkt anslutning till varje frågeställning 

och gör sedan en analys som åskådliggör de mönster vi hittat. I analysen kommer vi även att 

presentera resultaten och använda informanternas uttalanden för att ytterligare ge belägg för 

detta. Här presenterar vi även vad andra forskare kommit fram till och vi försöker återge de 

kategorier och mönster vi hittat. 

 

Syfte med vår studie är att undersöka lärares och specialpedagogers, syn på läsinlärning hos 

de yngre skolbarnen samt vilka metoder de använder för att alla barn ska lära sig läsa, så 

kommer våra tolkningar av materialet kategoriseras utifrån våra frågeställningar.  

 

Vad är viktigt vid läsinlärning för lärare och specialpedagoger? 
 
 

• Lust och glädje 

• Klassrumsmiljön 

• Barnantal 

• Utbildning 

 

 
En gemensam uppfattning i vår studie är att lärare och specialpedagoger tycker att det absolut 

viktigaste, när barn lär sig läsa, är att de känner lust och glädje. Man ska utgå från varje barn 

och de ska känna att det är meningsfullt. 

 

… ja, det finns många saker som är viktiga. Men det som är allra 

mest viktigast är ju lusten och glädjen att läsa, att barnen känner 

att de lär sig, att de känner lust att lära sig, motiverade […] 
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eftersom läsinlärning på något sätt är förknippat med 

självkänsla. 

( Karin, specialpedagog)* 

 

En annan påverkande faktor för läsinlärningen är hur miljön är utformad. Våra informanter 

hade olika uppfattningar om hur klassrummen skulle vara utformade för att hjälpa barnen 

lära sig läsa. I den här frågan var inte de två yrkeskategorierna överens. De flesta 

specialpedagogerna talade för ett klassrum med lite stimuli, för att barnen lättare ska kunna 

koncentrera sig på sina uppgifter. En specialpedagog uttryckte sig så här: 

 

… den mest dominanta kanalen är ju den visuella. Och då tar vi 

in alla intryck, och vi har så många barn idag som har svårt med 

koncentrationen. Och dom kan inte sortera allt detta då. Så vi är 

skyldiga tycker jag då som ansvariga pedagoger att rensas i 

miljön helt enkelt. 

( Sara, specialpedagog) 

 

Lärarna å andra sidan förespråkar en klassrumsmiljö med mycket material, som bidrar till 

lust att lära. Mycket bokstäver, böcker och barnens arbeten ska pryda väggar osv.   

Alla var dock överens om att det ska vara lugnt och avspänt vid läsinlärningen och att tid ges 

för inlärning och reflektion. 

 

… reflektionen är jätteviktigt […] sitter ett barn så här och tittar 

ut genom fönstret så låt det göra det. Det kanske är då allt faller 

på plats […] det ska kännas meningsfullt å lära sig läsa. För 

vems skull läser man liksom.  

(Karin, specialpedagog)       

 

Något de flesta lärarna påpekade var att de arbetar med stora barngrupper medan 

specialpedagogen endast har ett fåtal barn. Detta medför att det är svårt för lärarna att 

individanpassa undervisningen. Skillnaden mellan de lärare och de specialpedagoger vi 

intervjuat ligger främst i deras utbildning, där specialpedagogerna med sin bredare kunskap 

                                                 
* Namnen är fingerade, här och även i fortsättningen. 
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handleder lärarna vid behov. Relationerna mellan yrkeskategorierna var god och de tog 

tillvara på varandras kompetens på ett bra sätt. De är medvetna om var svårigheterna kan 

finnas och arbetar med det. En specialpedagog uttryckte sig så här:  

 

… det kan vara svår som klasslärare att hitta strategier som 

passar alla barn. Det är därför vi specialpedagoger med ett 

fördjupat kunnande behöver finnas också för hur ska man hinna 

som klasslärare med 25 barn. Klassläraren lägger sig 

någonstans här i mitten och har valt en läsinlärningsmetod som 

dom kör… 

(Mona, specialpedagog) 

 

Synen på specialpedagogik var olika där en specialpedagog inte vill kalla sig ”specialist” 

utan ansåg sig vara någon som hade en bredare kunskap om pedagogik. Medan en lärare 

talade om att man ska använda ett specialpedagogiskt synsätt på alla barn eftersom ett sådant 

förhållningssätt gynnar alla barn. 

 

… jag ser att man ska behandla alla barn på ett 

specialpedagogiskt sätt[…]det är specialpedagogik jag ska 

använda på alla barn så mår alla barn bra förhoppningsvis... 

(Ulla, lärare) 

  

Analys 
 
Synen på läsinlärning hos lärare och specialpedagoger, alltså vad de tycker är viktigt har 

vissa gemensamma mönster. Båda yrkesgrupperna anser att vid läsinlärningen måste det 

finnas lust, glädje och motivation för att alla barn ska lära sig läsa.  Däremot har de olika 

uppfattningar om sina yrkesroller. Specialpedagogerna ansåg sig ha en bredare och djupare 

kompetens för att hjälpa barn att lära sig läsa, där de tyckte att deras kompetens var det som 

skiljde dem åt. Medan lärarna såg till gruppstorleken och dess betydelse vid läsinlärningen. 

De menade att specialpedagogerna arbetar under andra förutsättningar då de har ett färre 

antal barn att ta hänsyn till. Vi tolkar det som att lärarna som också har en god pedagogisk 

utbildning skulle klara av att undervisa alla barn på ett lika bra sätt som specialpedagogerna 

om förutsättningarna var det samma. 
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Forskningen är inte enig om gruppstorlekens betydelse vid läsinlärningen. Myndigheten för 

skolutveckling (2003) påvisar att klasstorleken, på de flesta barn, har en liten inverkan på 

läsinlärningen. Med rätt kompetens och val av metod spelar gruppstorleken mindre roll men 

man ska vars försiktig i tolkningen eftersom det säkert finns andra faktorer som spelar in 

såsom till exempel miljön. 

 

Informanterna talar för en lugn och harmonisk miljö där det ges tid för inlärning och 

reflektion. Taube (2004) menar att en varm och positiv atmosfär med en accepterad 

inställning och förståelse, för att barn har olika behov, ger ett klimat som inspirerar till 

inlärning. Ser man till Piaget syn på lärande så är det lärarens uppgift att se till att barnen får 

en lämpligt och utvecklande material eftersom grunden för lärandet ligger hos barnen och 

dess inre drivkraft, detta är alla informanter överens om. Men vi kan se ett djupare mönster 

som skiljer sig de båda grupperna åt när det gäller hur man når denna harmoniska miljö.  

 

Specialpedagogerna ville ha en kal miljö när det gäller bilder och färger på väggarna, men vi 

tolkar det ändå som att de vill ha en språkligt rik miljö. Med det menar vi t.ex. lappar med 

ord som beskriver saker i klassrummet, som visar på vad det skrivna språket kan användas 

till. Orden ska fylla en funktion och vara en naturlig del i klassrumsmiljön. Medan lärarna 

förespråkar ett klassrum som dignar av barnens alster, böcker och olika material. Att ha en 

sådan miljö är bra håller bland annat Lindö (2002) med om men hon säger också att det ska 

finnas möjlighet att dra sig undan i en lugn vrå när barnen behöver det.    

 

Vilka metoder använder man? 
 

• En blandning av många metoder  
 
För att veta vilka metoder man ska använda menar våra informanter att det är i den egna 

erfarenheten och den kunskap man besitter som avgör valet av metod. De menar också att 

man aldrig kan använda samma metoder på alla barn. För att veta vilken metoder man ska 

använda är det av största vikt att man utgår från barnens fonologiska medvetenhet, var de står 

i sin läsutveckling. Pedagogerna använder allt från Wittingsmetoden till LTG-metoden. De 

flesta informanter anser att ljudmetoden är väsentlig för att komma vidare i läsutvecklingen 

men att man måste blanda de olika metoderna för att nå alla barn.  
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… jag ser lite vad gruppen behöver och inte behöver. Man gör ju 

inte samma varje gång, utan det är beroende på barnen att jag 

använder olika. 

(Siw, lärare) 

 

Informanterna använder olika språktest för att veta var barnen ligger i sin språkliga 

medvetenhet. Skillnaden mellan lärarna och specialpedagogerna är att specialpedagogerna ser 

mer till de bakomliggande faktorernas inverkan såsom de psykologiska, medicinska och 

pedagogisk än vad lärarna gör. Lärarnas test är enklare, de använder språklekar, rim och 

ramsor, för att se vilken språknivå barnen ligger på.  

 

… det är väl mera att man kollar upp eleverna vad de kan och 

så… 

(Marie, lärare) 

 

Specialpedagogerna använder sig mer av avancerade tester såsom ITPA, UNISOL, KAOS 

m.m. De har alla en gedigen kunskap inom ämnet läsinlärning och de menar att kunskapen 

om olika metoder är viktig för att kunna möta alla barn.  Att veta skillnaden mellan ljud- och 

helord, LTG- och Wittings metoden är väsentlig när man blandar dessa i sin undervisning.  

 

… det handlar om att använda alla möjligheter som finns […] 

man ska blanda och känna sig för. Och därför är ju kunskapen 

då av olika metoder viktiga. Utvecklar man sina egna varianter, 

[…] man plockar det som man själv tycker är bra. BLANDA 

  

(Mona, specialpedagog) 

 

Analys 
 
När man väljer metod är det inte metoden i sig som är det viktigaste, utan det viktigaste är att 

man har kunskap om vad barnet behöver och låter det styra valet av metod. För att nå dit 

måste man ha en kunskap om många olika metoder och vad som är specifikt för varje metod. 

Som pedagog behöver man veta att t.ex. Wittingmetoden utgår från de enskilda språkljuden, 
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vilket kan passa en del barn och att LTG-metoden som är Wittingmetodens raka motsats, 

utgår från hela texter som barnen på egen hand har producerat.    

Elbro (2004) menar att lärarens kunskap om läsning spelar en avgörande roll för hur hon/han 

undervisar. Pedagogen måste vara insatt i hur barn lär sig läsa och varför en del barn har 

svårare än andra samt att man måste vara medveten om varför man väljer viss litteratur och 

metod framför andra. Detta synsätt har inspirerats av Vygotskij som menar att läraren har en 

viktig roll att fylla gentemot barnen då kompetens, bemötande och förväntningar är 

avgörande för deras utveckling. 

Genom olika tester kan man få kunskap om var i läsutvecklingen barnen befinner sig. Men 

Smith (2004), menar att inga lästester någonsin har hjälpt barn att lära sig läsa. … there is 

nothing in tests themselves to indicate why a child might not be succeeding in learning to 

read (Smith, 2004, s 227). Barnen kan få en negativ bild av läsning om de utsätts för olika 

lästester därför menar Smith (1986) att både pedagoger och barn måste skyddas mot detta.  

  

Specialpedagogerna använder sig av mer omfattande tester för att kartlägga barnen. De ser 

mer till helheten av barnet än vad lärarna gör i sina lästester, där avkodning är det primära. 

Allard, Rudqvist och Sundblad (2001) menar att man måste ha en förförståelse av det man 

läser, det räcker inte med att avkoda. Detta tolkar vi som, att göra ett test där man utesluter 

förförståelsen, talar inte om i fall man är en god läsare eller inte. Genom att ge barnen en text 

som de har en förkunskap om hjälper dem att använda redan tillägnad kunskap för att förstå 

sammanhanget i det de läser. Det är ingen konst att undervisa barn som klarar sig i stort sätt 

utan undervisning. Både barn och lärare när då framgång oavsett metod. Konsten är att 

undervisa elever som har stort behov av hjälp. För att kunna erbjuda hjälp måste man först 

ta reda på vilka dessa barn är och vad de behöver hjälp med. Att överlämna dem till sig 

själva är ingen hjälp. (Elbro, 2004, s 78 ).  

 

Hur arbetar man för att förebygga läsinlärningsproblem? 
 

• Få föräldrarnas medverkan 

• Börja i förskolan med språkutveckling 

• Högläsning 

• Läsa mycket 
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För att förebygga läsinlärningsproblem måste grunden läggas tidigt. Våra informanter menar 

att det förebyggande arbetet börjar redan i förskolan, men en specialpedagog ansåg att man 

måste börja tidigare ändå. Hon menar att barnavårdscentralen borde upplysa föräldrar om hur 

viktigt det är med den språkliga stimulansen. Att man lägger grunden för den språkliga 

utvecklingen redan när barnet är nyfött. Genom att läsa och tala mycket med sina barn 

minskar man risken för läsinlärningsproblem.  

 

… föräldrarnas insikter om, kunskap om hur viktigt språket är. 

Att skapa dialoger med barnen inte bara sätta dom framför Tv-n, 

utan jobba med dom aktivt. Att vi hjälper dom att bredda språket 

genom böcker och läsning, berättelser ge dom ett ordförråd.  

(Berit, specialpedagog) 

 

Hemmets och föräldrarnas betydelse ses som en viktig grund för barnens läsutveckling. 

Lärarnas och specialpedagogernas uppfattningar går hand i hand när det gäller synen på detta.  

då det förebyggande arbetet, där läsning, berättelser och böcker ses som en väsentlig del i 

barnens språkliga - och fonologiska utveckling. 

 

… det är lika viktigt att läsa en sagobok på kvällen när barnen är 

små som att borsta tänderna.  

(Anna, lärare) 

 

Flera av våra informanter hade ett gott samarbete med förskolelärarna och kunde därigenom 

få kunskap om barnens språkmognad och sedan bygga vidare på det. Att använda språket 

med barnen i vardagen är en förutsättning för ett gott ordförråd. Språk och läsning hör ihop, 

som en specialpedagog utryckte det: 

 

… att man hela tiden pratar om vad man gör. I stället för att - ta 

den här, och lägg den här, utan att istället säger – att ta den här 

telefonen med snöret och lägg den på den röda boken där borta 

på hyllan.    

(Mona, specialpedagog) 
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Hon menar att, använder vi pedagoger ett rikt och nyanserat språk i vardagen hjälper det 

barnen i sin läsutveckling. För att barnen ska utveckla sin läsförmåga måste den fonologiska 

- och språkliga medvetenheten finnas. Detta påpekar såväl lärarna som specialpedagogerna. 

För att nå detta använder de sig av språklekar, rim och ramsor, sagor, sånger och högläsning 

utifrån barnens intressen.  

 

Väcker dom med sagor och ramsor och sånger och knyter det 

liksom till språkpåsar ni vet och allt detta […] det är barnens 

värld som man utgår ifrån […] bor dom på gårdar där ute, ska 

det handla om hönor, katter och kattungar […] dom känner 

igen sig och begriper varför man ska hålla på med det. 

(Karin, specialpedagog)  

 

 

Våra informanter menar att det viktigaste, trots allt, är att barnen måste känna lust och 

nyfikenhet och att de känner sig motiverade. Det spelar ingen roll om barnen är språkligt 

medvetna för känner de ingen lust och motivation kommer de inte vidare i sin läsutveckling.  

 

… det vi ska läsa måste vara inspirerande. Vi måste skapa 

motivation. Det måste nästan vara så att man inte kan sluta, man 

måste skapa nyfikenhet.  

( Ulla, lärare) 

 

Analys 
 
Alla våra informanter är överens om vikten av att arbetet med läsinlärning påbörjas redan i 

förskolan och förskoleklass. Erbjuds barnen, på ett lekfullt och välstrukturerat sätt, lära sig 

bokstäver och språkljud minimerar man risken för lässvårigheter (Elbro, 2004). 

Informanterna menar att vi kan underlätta för barnen genom att utgå från deras vardag och 

det redan kända. De menar att undervisningen bör vara verklighetsanknuten och till nytta för 

barnen för att de ska klara sig i samhället. Detta menar även Dewey (2002) är en av de mest 

grundläggande faktorerna i undervisningen. 

 



 26

Utifrån våra intervjuer har vi tolkat att, det barnet har med sig i bagaget har en stor betydelse 

för deras språk- och läsutveckling.  Många av våra informanter talade om hur viktigt det är 

att föräldrar eller annan vuxen engagerar sig tidigt. Myrberg (2001) menar att samverkan 

mellan mödravårdscentralen, barnavårdscentralen och skolan är nödvändig för att motverka 

att eventuella inlärningsproblem uppstår. Insatserna bör läggas tidigt på att göra de 

pedagogiska förutsättningarna optimala för barnet och då är det språkliga samspelet mellan 

barn och förälder ett viktigt område att arbeta med. Detta menar också en av våra informanter 

då hon påpekar vikten av att vägleda föräldrarna i språkets betydelse.  

 

En annan viktigt aspekt som flera av våra informanter tar upp är sagoläsning och högläsning. 

Detta erbjuder inte bara ett rikt nyanserat språk utan även en social gemenskap som bygger 

på interaktion mellan barn och vuxen, som är oerhört betydelsefull för utvecklingen. Frost 

(2002) menar att, får barnen lyssna på högläsning stärker man deras språkliga begrepp och 

sammanhanget i språket samt att de vänjer sig vid skriftspråket. Våra informanter menar att 

vi som pedagoger har ett ansvar att ge barnen ett rikt och nyanserat språk. Att vi hela tiden 

talar om vad vi gör, hur vi gör och varför vi gör. Genom att sätta ord på våra handlingar ger 

vi barnen ett rikt språk. Vi tolkar det som, genom att ha en öppen dialog mellan barn och 

vuxen där språket är avpassat för situationen ger vi dem verktyg för fortsatt utforskande. 

Nyfikenhet, glädje, motivation och lust är basen för att barnen ska kunna ta till sig kunskap 

och saknas detta menar våra informanter att den språkliga medvetenheten inte räcker. 

 

Slutsatser  

Syftet med vår studie var att undersöka synen på läsinlärning samt vilka metoder de använder 

för att alla barn ska lära sig läsa. Utifrån våra frågeställningar: 

 

• Vad är viktigt vid läsinlärning för lärare och specialpedagoger? 

• Vilka metoder använder man? 

• Hur arbetar man för att förebygga läsinlärningsproblem? 
 
 
Undersökningen tyder på att vid läsinlärning måste lust, glädje, nyfikenhet och motivation 

finnas med, detta är lärarna och specialpedagogerna överens om. Däremot har de olika 

uppfattningar när det gäller synen på hur antalet barn, klassrumsmiljön och utbildningen 
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påverkar läsinlärningen. Båda yrkesgrupperna lyfter fram vikten av att utgå från varje barn 

och att det styr valet av metod.  Vilket även dagens forskare menar är betydelsefullt då man 

introducerar barnen i de läsandes värld. Detta tycker vi också är en mycket viktig faktor som 

bör beaktas när man ska hjälpa alla barn att lära sig läsa 

 

I Lpo 94 står det att: Skolan ska sträva efter att varje elev utvecklar en nyfikenhet och lust att 

läsa samt att utveckla sitt egna sätt att lära (Lpo 94 s14). Vi anser att känner inte barnen lust, 

glädje, nyfikenhet och motivation kan man som pedagog besitta hur många metoder och 

strategier som helst och vi kan ändå inte hjälpa barnen att lära sig läsa. Det är genom sin 

nyfikenhet och tidigare erfarenheter som lusten väcks och förhoppningsvis även glädjen i att 

kunna läsa.  

 

Utifrån en av våra frågor i intervjun, där synen på om de såg några skillnader mellan vanlig 

pedagogik och specialpedagogik var, fick vi fram två kategorier av svar. Vi trodde att 

undersökningen skulle visa att skillnaden, från lärarnas synvinkel, var den att 

specialpedagogen har en djupare och bredare kompetens och därmed lättare kan hjälpa alla 

barn vid läsinlärningen. Men lärarna ansåg att gruppens storlek var av största betydelse 

medan specialpedagogerna ansåg som vi att deras utbildning var det som skilde deras syn på 

vad specialpedagogik är. Att de lägger fokus på så olika infallsvinklar är intressant, lärarna 

kopplade frågan direkt till gruppstorlek medan specialpedagogerna ansåg att utbildning var 

det som skiljde deras syn åt.  

 

Lärarna menade att specialpedagogerna arbetar med mindre grupper eller enskilda barn och 

har då lättare att anpassa och välja metod efter barnets behov.  Lärarna har en större grupp att 

ta hänsyn till och då kan det vara svårare att tillgodose alla. Att lärarna lade fokus på 

gruppstorleken och dess betydelse tror vi kan bero på att media fokuserar på gruppens 

storlek och att dagens pedagoger inte hinner med alla barn. Eftersom regeringen i 

propositionen 2004/05:11 har avsatt mer pengar för att anställa fler inom förskolan kommer 

det att finnas mer vuxna per barn. Vilket vi tror är till nytta för hela skolverksamheten 

eftersom grunden ska läggas tidigt, detta påpekar även lärarna och specialpedagogerna i vår 

studie. 

 

En specialpedagog menar att när man har en stor barngrupp måste läraren välja en medelväg, 

en metod, som passar de flesta. Detta kan medföra att det finns barn som hamnar utanför 
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medelvägen för den metod som läraren valt. Har barnet inte den förkunskap som krävs för 

just den metoden kan hon/han stjälpas istället för att hjälpas i sin läsutveckling. Med detta 

menar Smith (1986) att hamna utanför medelvägen, där man inte förstår, kan ge barnen en 

negativ bild av läsning och resultatet blir ett misslyckade.  Lärarens krav och barnens 

språkliga kapacitet måste överensstämma. Taube (2004) menar att en bristande 

individualisering från skolan sida kan ge barnen ett sämre självförtroende då kraven från 

läraren är för höga.  

 

Utifrån vår studie kan vi konstatera att lärarna försöker individualisera och använda olika 

metoder för att tillgodose alla barn. Men i de fall det inte räcker behöver de ändå handledning 

av specialpedagogen Det kanske inte är så att läraren inte har kunskapen utan snarare är i 

behov av hjälp för att komma vidare, specialpedagogen blir ett bollplank och läraren kan få 

ett bredare perspektiv på problemet. Därför tror vi att i många fall bör specialpedagogen vara 

mer inne i klassen och stödja både barn och lärare för att använda sin kompetens på bästa 

sätt. Då blir gruppens storlek inte av lika stor betydelse eftersom kompetensen och de 

specialpedagogiska insatserna finns i klassen.   

 

En annan stor skillnad i vår studie visade sig vara synen på miljöns utformning i 

klassrummet. Specialpedagogerna ansåg att det skulle rensas i klassrummen och att det inte 

skulle finnas för mycket som stör den visuella kanalen till inlärning. Har man för mycket 

stimuli runt barnen och särskilt de barn som har svårt att koncentrera sig, menar en 

specialpedagog, försvårar man inlärningen genom att de fokuserar på det som finns 

runtomkring dem i stället för det som är väsentligt. Till exempel det som skrivs på tavlan 

eller det som står i böckerna.  

 

Lärarna å andra sidan ville ha en miljö som ”badar” i färg, böcker och meddelanden för att 

lättare använda den visuella kanalen. De tror på att det ska finnas mycket material att välja 

bland, skrivna ord på lådor och hyllor som förklarar innehållet (Lindö, 2002). De vill också 

att barnens alster pryder väggarna eftersom lärarna tror att det ger upphov till ökad 

nyfikenhet och inspiration. Viktigt är också att barnen är aktivt deltagande i sitt lärande och 

utformningen av den fysiska miljön. ( Pramling Samuelsson, 2000). 

Vi anser att den fysiska miljön är viktig och man måste kunna erbjuda en miljö som passa 

alla. Därför måste pedagogerna utveckla rum både för de som kräver mycket stimuli men 
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även för de som behöver lugn och ro. Tillsammans med barnen är det vår uppgift att skapa 

dessa miljöer och då är ett samarbete mellan lärare och specialpedagoger önskvärt. 

 

Ett samarbete mellan föräldrar och pedagoger är också eftersträvansvärt. Andersson (1996) 

anser att en bra förutsättning är om föräldrar och pedagoger kan se varandra som vanliga 

människor och att man vågar vara sig själv. Därför är det viktigt att man har en ömsesidig 

respekt för varandras kompetens. Föräldrarna är experter på sina barn, lärarna är experter 

på att undervisa dessa barn (Andersson, 1996, s 151). Detta tycker vi är ett oerhört 

betydelsefullt område eftersom man ofta som pedagog behöver föräldrarnas stöd. Våra 

informanter talade också för en nära kontakt med hemmet, detta för att få en helhet kring 

läsutvecklingen. Eftersom utvecklingen börjar innan barnen kommer till skolans värld är det 

av största vikt att samarbetet börjar tidigt. En av våra informanter ansåg att man redan på 

barnavårdscentralen ska diskutera med föräldrarna om barnens språkliga utveckling. Vilket 

även stöds av Mats Myrberg (2004) då han menar att man på barnavårdscentralen borde 

genomföra föräldrautbildning om barns språkutveckling.  

 

Att läsa högt för sina barn och använda ett rikt och nyanserat språk hjälper barnen i deras 

läsutveckling. Högläsningens betydelse är också ett ämne som både vi och våra informanter 

anser vara en mycket betydelsefull del för barnen. Det är inte bara angeläget ur 

språkutvecklingssynpunkt utan det är även en social samvaro där barnen lär sig att läsning är 

något mysigt och roligt.    

 

Vår studie är aktuell med tanke på att diskuteras mycket om bristen på kompetenta pedagoger 

vid läsinlärningen. Vi har precis som tidigare forskning kommit fram till att metodvalet i sig 

inte har någon större betydelse vid läsinlärningen. Det är den enskilda pedagogens kompetens 

och hur hon/han använder den är det som i många fall är avgörande. Vi tror att studien hade 

fått ett större djup om vi utvecklat våra intervjufrågor ytterligare. Vi saknar information som 

preciserar arbetssätt och exakt hur de arbetar förebyggande. I vår studie fick vi fram en mer 

allmän syn på dessa delar.  

 

Efter att vi studerat på lärarutbildningen i tre år och varit ute i verksamheten har vi ställt oss 

frågan, vad är så ”speciellt” med specialpedagogik och vad skiljer den från vanlig pedagogik 

när det gäller läsinlärning? Som blivande lärare tycker vi att läsutvecklingen är grunden för 

allt lärande, kan man inte läsa påverkar detta hela barnets situation. Därför kan vi bara hålla 
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med Mats Myrberg (2005) om att läsinlärning borde vara en viktig del i lärarutbildningen 

vilket man borde lägga mer fokus på. Vidare tycker vi att grunden för läsutveckling bör 

läggas tidigare än i grundskolan, men då på ett enkelt och lustfyllt plan. Här har förskolan en 

vikig roll att fylla där rim, ramsor och nonsensverser startar upp intresset för läsning. Barn 

måste ha tillgång till språk och litteratur kontinuerligt i sin vardag för att ständigt utvecklas 

som individer.  

 

Vi anser att när man utbildar sig till pedagog för de yngre skolbarnen bör man lägga större 

vikt vid läsinlärning och läsutveckling. Ett sätt kan vara att få tillbringa sin 

verksamhetsutbildning, i ett slags mentorskap, då man får följa en klass under längre 

sammanhållen tid tillsammans med en pedagog med en gedigen kunskap inom ämnet. 

Eftersom syftet med studien var att undersöka lärares och specialpedagogers syn på 

läsinlärning samt vilka metoder de använder för att hjälpa alla barn att lära sig läsa. Har vi 

kommit fram till att för att lära sig läsa måste barnen känna lust, glädje, nyfikenhet och 

motivation. Utifrån barnens perspektiv skulle det därför vara intressant att göra en studie på 

vad de anser att lust, glädje, nyfikenhet och motivation är för dem. Detta kan vara ett område 

att forska vidare på för att få en uppfattning om barnens perspektiv skiljer sig från de vuxnas. 

 Avslutningsvis kan vi bara hålla med Körling (2003) att: 

 

 

 Skolan har en härlig uppgift, den att ge och det i överflöd. 

Skolan kan bli platsen för berättelse, sagor, högläsning och egen 

tyst läsning.  Det barn som redan fått ska få mer, de barn som 

inte har fått ska få det i överflöd. Vi har inte råd att inte ge 

barnet ett rikt berättande och främja en rik språklig utveckling 

och förmåga. Hela hemligheten med läsning och språk finns här, 

att barnet får nära sin nyfikenhet och att vi vuxna tilltror barnets 

dess kompetens. Låt ingen stå utanför.  

(Körling, 2003, s 13).  
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor  
 
Kan du berätta om din utbildning och yrkeserfarenhet.  
 
 
Vad tycker du är viktigt vid läsinlärning?   
 
Vad är det som gör att du tänker så? 
 
Berätta vad du tycker är betydelsefullt att tänka på vid läsinlärningssituationen? 
 
Hur viktigt är det förebyggande arbetet? 
 
 
Berätta hur du går tillväga när du möter ett nytt barn/ny barngrupp?   
 
 Har du några speciella strategier/tillvägagångssätt? 
 
Hur vet du vilken strategi du skall använda? 
 
Vad är det som gör att ni arbetar på detta sätt? 
 
Kan man använda samma strategier på alla barn?   
 
 

Hur märker du att ett barn har läsinlärningsproblem? 

Har du något/några bra sätt att förebygga läsinlärningsproblem? 
 

Ser du några skillnader mellan vanlig pedagogik och specialpedagogik när det gäller att 
hjälpa barn att lära sig läsa? 
 
Om ja, berätta mer, Var ligger skillnaden? 
 
Om nej, vad är det som gör att du tänker så? 
 
 
Har du något att tillägga? 
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