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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Det har forskats mycket runt barns olika sätt att lära och hur de blir påverkade 
av miljön runt omkring dem och om hur pedagoger kan hjälpa till att göra inlärningen 
intressant. I forskningen har det också kommit fram vikten av att undervisningsmiljön är 
stimulerande för att stödja en god språkutveckling. Pedagogen skall vara den som förmedlar 
många olika möjligheter till aktiviteter, men skall även vara medveten om att läs- och 
skrivutvecklingen är viktigast. 
 
Syfte: Syftet med den här studien är att undersöka vilken uppfattning pedagoger har om hur 
man skapar en stimulerande miljö som utmanar elevers läs- och skrivutveckling. Studien 
syftar också till att undersöka  pedagogers sätt att ta vara på och utveckla barns nyfikenhet 
och lust att lära och även hur pedagoger ser på barns egna sätt att lära. 
 
Metod: Med utgångspunkt från syfte och frågeställningar valde jag att göra en kvalitativ 
studie med inslag av den hermeneutiska inriktningen. Jag har gjort sju intervjuer med 
pedagoger för att få deras uppfattning om vad en stimulerande miljö är när det gäller läs- och 
skrivutveckling, barns nyfikenhet och olika sätt att lära.  
 
Resultat: Undersökningen visar att pedagogerna är väl medvetna om hur de skall arbeta för 
att barnen skall få en stimulerande miljö. Det skiljer sig lite vad man tycker är viktigast. En 
del anser att det måste finnas mycket olika material framme som lockar och inspirerar barnen 
medan andra tycker att det viktigaste är att lokalen är inbjudande med varma färger och att det 
är ordning och reda. Några betonade också vikten av att man själv som pedagog måste må bra 
för att barnen skall må bra. På det stora hela hade pedagogerna samma åsikt och gav mycket 
goda exempel på hur de arbetade. De menade också att barns nyfikenhet är helt olika 
beroende på vad de har med sig från tidigare och var i sin utveckling de befinner sig. 
Pedagogerna använder ett arbetssätt som uppmuntrar barnen och tar tillvara på deras initiativ. 
Då får barnen lust att lära på ett naturligt sätt. Pedagogerna tycker att barnen måste få behålla 
sina egna sätt att lära. Men som pedagog måste man vara uppmärksam och se om strategien är 
hållbar i längden, så att det inte uppstår läs- och skrivsvårigheter i framtiden. Därför måste 
undervisningen göras individuell utifrån varje barns utgångsläge. Här måste man ta vara på 
barnens egna intresse och behov för att arbeta vidare med läs- och skrivutvecklingen. 
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Inledning 
 
Nutidens samhälle ställer nya och högre krav på människor när det gäller kommunikations-
färdigheter. Förskola och skola har fått ett ökat ansvar för alla elevers språkliga utveckling. I 
SOU 1997:108 sägs det att det är en mänsklig rättighet att alla, oavsett personlighet, kulturell 
eller social tillhörighet, har rätt till en skolverksamhet som ser kunskapandet som en process 
och inte bara ser kunskap som en produkt.    
 
Lpo 94 säger att ett demokratiskt synsätt för barn och unga innebär att de får vara delaktiga 
och ha inflytande över sitt liv och sin egen lärprocess. Processen innebär att eleverna får 
tillgång till språket, som både i skolan och i deras framtid kommer att utgöra nyckeln till 
deras kunskapande. Att kunna läsa är ett måste för den fortsatta skolgången och för varje 
individs framtid. Med bra språkliga och kommunikativa kunskaper och färdigheter förstår 
man världen  bättre och har möjlighet att kunna påverka och ha inflytande i det samhälle vi 
lever i.  
 
Syftet med min undersökning är att undersöka hur pedagoger ser på olika sätt att stimulera 
barn vid läs- och skrivutveckling ur ett miljöperspektiv. Enligt Lindö (2002) måste det 
språkliga kunskapandet vara en process som sker i samspel med andra och i ett tillåtande 
klimat.  
 
Lärandet måste alltså vara demokratiskt, holistiskt och interaktionistiskt. Om pedagogen 
arbetar enligt denna syn på lärandet hur väljer man då metod? I Dysthes (1996) bok kan man 
läsa om hur hon ser på olika synsätt när det gäller det flerstämmiga klassrummet. Författaren 
menar att pedagogens uppgift är att vara stödjande och att ha ett dialogiskt klimat. Eleverna 
skall ha tillgång till olika metoder/sätt att bearbeta sitt kunskapande och bli medvetna om att 
reflekterande är av större betydelse än att kunna avge rätta svar. 
 
Det finns många sätt för läs- och skrivutveckling och där jag tidigare arbetat i förskoleklass 
och år 1 har jag kommit i kontakt med läs- och skrivutveckling. Utifrån denna kunskap finner 
jag det intressant att undersöka hur pedagoger arbetar med läs- och skrivutveckling. Det är bra 
för alla pedagoger att veta hur man arbetar  med läs- och skrivutveckling. 
 
När man ser hur eleverna tar till sig kunskap på olika sätt gäller det att hitta ett så 
variationsrikt sätt som möjligt för att alla elever skall hitta sitt speciella sätt att lära. Som 
pedagog är det viktigt att jag tar till mig forskning runt elever och deras läs- och 
skrivutveckling. Det jag har märkt i mitt tidigare arbete i skolan är att eleverna lär sig att läsa 
på många olika sätt. En del lär sig t.ex. att känna igen hela ord och en del lär sig att läsa på ett 
traditionellt sätt. Problemet är att när de ska återberätta en text, upptäcker pedagogen att de 
flesta har svårt med läsförståelsen. De kan koda av texten men har svårt att förstå vad de läst. 
Dysthe (1996) beskriver hur man arbetar dialogiskt, vilket gör att eleverna är aktiva deltagare 
istället för passiva mottagare. 
 
Jag vill vidare undersöka hur pedagogerna arbetar med att väcka barns nyfikenhet och lust att 
lära samt att se hur de tar vara på barns egna sätt att lära sig. Kunskap är viktig att få så tidigt 
som möjligt i livet. Utifrån detta utgår man från varje barn och där de befinner sig i sin 
utveckling. Man tar tillvara  barns nyfikenhet och lust att lära på så många olika sätt som 
möjligt och ser till att de får vistas i en så stimulerande miljö som möjligt. Det jag läst i 
litteraturen och resultatet av intervjuerna med pedagogerna hoppas jag skall kunna ge mig och 
många andra ett bra underlag för hur man ute i verksamheterna kan arbeta för att få en 
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tillräckligt stimulerande miljö för att väcka barns nyfikenhet och lust att lära. Pedagogerna 
behöver alltså ge eleverna så stort utrymme som möjligt för att alla ska kunna ta del av 
kunskap utifrån sina egna förutsättningar. Detta utbud kan göra att vi kan minska antalet 
elever med läs- och skrivsvårigheter (Taube, 2000).    
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Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med den här studien är att undersöka vilken uppfattning pedagoger har om hur man 
skapar en miljö som stimulerar elevers läs- och skrivutveckling samt deras nyfikenhet och lust 
att lära och hur man gör det möjligt för dem att utveckla sitt eget sätt att lära. 
 
 
• Hur säger pedagogerna att de man skapar en miljö som stimulerar barns läs- och 

skrivutveckling? 
 
• Hur säger pedagogerna att de tar vara på och utvecklar barns nyfikenhet och lust att lära? 
 
• Hur  säger pedagogerna att de arbetar för att varje barn ska få använda sitt eget sätt att 

lära? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

Bakgrund 
 
Barns utveckling och lärande 
 
I både Vygotskys och Piagets teorier framhålls växelverkan mellan arv och miljö (Eriksen-
Hagtvet, 1994, Arnqvist, 1993). Piaget anser att arvet är viktigast medan Vygotsky lägger 
större vikt vid barnets språkliga miljö. I  båda teorierna betonar man att språket och tankens 
utveckling hör ihop. Både Vygotsky och Piaget menar att barnet aktivt utforskar omvärlden  
och samspelet med omgivningen. De är också överens om att i ett tomrum kan inte språket 
uppstå och utvecklas.  
 
Efterföljare har sedan forskat om barns inlärningsstrategier och har därvid belyst de språkliga 
mognadsstegen och hur man har uppfattat leken som förberedelse för vuxenvärldens krav. 
Rim, ramsor och hemliga språk är ett slags lek och samtidigt språkliga aktiviteter på vägen till 
läsinlärning och läsning (Melin & Dalberger, 1996). 
 
Att tala är att utvecklas på ett socialt plan, och detta kan betraktas som en ”varm” inlärning 
där ingen undervisar, utan man tar till sig språket naturligt. Taube (2000) skriver om ”varm” 
inlärning som den vardagliga inlärningen som sker automatiskt och som vi inte tänker så 
mycket på. ”Kall” inlärning är när man lär sig komplicerade uppgifter, och traditionellt är det 
så man arbetar i skolan. Dessa krav ställs på barnen när de kommer till skolan där de skall lära 
sig läsa och skriva. Det känns många gånger onaturligt för dem och det  blir således en s k  
”kall inlärning”. 
 
 
Språklig medvetenhet och stimulans 
 
Arbetet med att stimulera barns språkliga medvetenhet bör påbörjas redan i förskolan. Där 
kan man  leka med rim och ramsor och leka med ord så att barnen stegvis blir medvetna om 
hur språket är uppbyggt. Syftet är bl a att barnen blir fonologiskt  medvetna, vilket vi vet är   
viktigt för dem vid den första läs- och skrivinlärningen (Taube 2000). 
 
En speciell metod för att stödja barns språkliga medvetenhet, den s.k. Bornholmsmetoden, 
kom till i slutet av 1980-talet på Bornholm. Barn i förskoleklass får en stund varje dag med 
språkstimulerande lekar för att de skall få en klarare uppfattning om ord, stavelser och 
språkljud. I dessa lekar lyssnar man på ljud, klappar stavelser o.s.v. (Häggström & Lundberg, 
1994). Dessa lekar följs upp i år 1 och 2. Alla barn får ta del av språkliga lekar, därför att alla 
har glädje av detta och kan utvecklas vidare utifrån sina egna erfarenheter. Ytterligare sätt där 
man kan stärka barns språkliga medvetenhet är att arbeta med texter, meningar, ord, stavelser 
och ljud (Melin & Dalberger, 1996).  
 
Eleverna kan arbeta med att språkligt skapa, att plocka sönder och bygga färdigt. Ett bra sätt 
är att utgå från bilder och figurer som barnen kan skriva texter till. Ord kan i början vara svårt 
för dem. Då kan man träna genom att tillsammans hitta ord som beskriver läge, form och färg, 
eller ord i gissningslekar. Ett annat sätt är att para ihop ord och bild. Ytterligare ett sätt att 
arbeta med ord är att leka tre hör ihop – ett skall bort. Eleverna kan även skapa ord till 
sammansatta ord. Att bygga ord med bokstavslappar tränar enskilda bokstäver och 
bokstavskombinationer (Melin & Dalberger, 1996). 
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När man blir en bra läsare måste man kunna läsa (avkoda) text och ha förförståelse för vad 
man läser. Det gäller inte bara att kunna läsa, man måste ju också förstå vad man läser och 
kunna återberätta texten (Melin & Dalberger, 1996).  
 
För många barn som kommer till skolan är böcker en helt okänd värld. De har inte fått 
möjlighet att upptäcka hur mycket roligt det finns att hämta i dessa. När de kommer till skolan 
finns det krav på att de skall lära sig läsa och har man inte tidigare stött på så mycket text och 
inte förstått värdet av läsning kan det bli en mycket svår och arbetskrävande tid i början av 
läsinlärningen. Barn utvecklar sitt språk när vi läser och berättar för dem eller när vi talar med 
dem (Melin & Dalberger, 1996).  
 
Pedagogen är till för att stödja och hjälpa eleverna att hitta strategier, stärka deras starka sidor 
och stimulera de svaga. Genom språkliga lekar gör man eleverna medvetna om språkets 
formsida och hjälper dem se regelbundenheten i språket. ”Språket är nyckeln till allt fortsatt 
lärande” betonar Myndigheten för skolutveckling (2003, s 120), ”och skolans viktigaste 
uppgift är att se till att alla elever använder sitt språk: i tal och skrift, för att berätta och 
redogöra, samtala och argumentera, för att lära och nå personlig utveckling i stora och små 
grupper tillsammans med jämnåriga och vuxna”.  
 
Mycket forskning har gjorts om lek och olika forskare ser olika på vad lek egentligen är. Alla 
är dock överens om att leken är förskolebarnens viktigaste kunskapsform. Det är viktigt att 
förstå vikten av att leken finns med i de första skolåren. Forskarna betonar lekens betydelse 
för barnens språkutveckling och hur man lär sig  kommunicera med andra. Det finns studier 
som visar att barns språkutveckling är beroende av den symboliska leken. I den symboliska 
leken använder sig barnen till att börja med  av bilder med symboler och teckningar. När 
barnen förstått att bilden är tecken för en sak kan de starta med att lek- och låtsasskriva. De 
har upptäckt att det finns ett bild- och ett skriftspråk som kan betyda samma sak. I vardagens 
lek kan man väva in meningsfulla inslag som blir naturliga moment i barnens lekar. Därför 
hänger mycket  på hur vi väcker deras nyfikenhet och bemöter deras frågor och språkliga 
företeelser (Lindö, 2002). 
 
Temaarbete är ett bra sätt att tillvarata barnens idéer och att på ett lekfullt och kreativt sätt 
variera övningarna.  
 
 
Läs- och skrivinlärning 
 
En enkel grundtes är att barn bara kan lära sig läsa genom att läsa. Barn som misslyckas i att 
lära sig läsa är oftast inte mottagliga eller mogna för att se det meningsfulla i att läsa. Barn 
kan lära sig att inte vilja läsa eller lära sig att läsning är något svårt eller omöjligt (Smith, 
1986). 
 
Det finns inte något unikt i läsningen, varken fysiologiskt, visuellt eller lingvistiskt. För att 
barnen skall begripa läsinlärningen finns det ingen särskild inlärningsförmåga som barnen 
inte använt tidigare för att förstå språket och den visuella värld de befinner sig i. Att lära sig 
läsa skulle inte vara något större problem eftersom barnen har med sig tydliga språkliga och 
visuella färdigheter. Om barnen behöver belönas för inlärning, finns det endast en slutsats:  
barnet är inte moget och ser inte någon mening med inlärningen. Läsningen kan aldrig läras ut 
direkt utan kan bara förvärvas genom läsupplevelser (Smith, 1986). 
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Hur lär sig barnen läsa? Barnen lär sig prata för att kunna kommunicera och förstå det språk 
som omgivningen pratar. På så sätt lär de sig att förstå talspråket och att använda detta. 
Barnen vill hela tiden förstå den omgivning som de lever i och känna att den är meningsfull 
för dem. Om man ser på omvärlden med ett barns ögon finns det hela tiden utmaningar som 
de vill utforska: vad det står på skyltar, kort, anslag o s v. För barnen upplevs det som ett 
problem, något som måste och kan begripas. Som vuxen läser man ofta för barnen på reklam 
och förpackningar men så  småningom kommer de att ta över eftersom de hela tiden utvecklar 
sin egen kompetens i läsningen. De kommer inte att vilja att någon läser för dem när de kan 
läsa själva (Smith, 1986). 
  
Barnen får erfarenhet av att kunna binda ihop trådarna i en berättelse och genom detta får de 
nyckeln till språkets innebörd. Ett sätt att hjälpa barnen med detta är att läsa mycket  för dem. 
När man väljer böcker att läsa för barnen bör det vara litteratur som de själva är intresserade 
av eller som de kan bli intresserade av, exempelvis böcker som innehåller roliga berättelser 
och roliga rim. 
 
Smith (1986) skriver om de Läskunnigas förening d v s den grupp som använder det skrivna 
språket. När man är medlem tar man till vara varandras intressen och de erfarna 
medlemmarna ser till att nya medlemmar får delta i aktiviteter som man i föreningen visar 
värdet och nyttan av. Ingen nervärderar eller tvingar någon till dessa aktiviteter för att de har 
mindre kunskap än de erfarna medlemmarna. Att man har olika förmågor och intressen  är 
något man tar för givet och barn som redan kan läsa och skriva när de kommer till skolan 
skall få möjligheter att delta i alla aktiviteter som finns i föreningen. De barn som inte är läs- 
och skrivkunniga när de börjar skall i klassrummet finna en plats så att de omedelbart blir 
upptagna i föreningen. I klassrummet skall alla få vara med oavsett vad man har för bakgrund. 
Där deltar man  i alla meningsfulla och användbara läs- och skrivaktiviteter utan tvång och  
bedömningar. Man vet då också att det alltid finns hjälp att få. Alla barn måste få vara med 
och som lärare måste man hjälpa barnen att se det meningsfulla i läsningen. All läsning måste 
vara meningsfull och innehålla det som intresserar eleverna. Världen de möter i böckerna 
måste vara sådan som finns i deras egen värld, som de känner igen och kan jämföra med sin 
egen verklighet. Därför måste man göra läsinlärningen lätt och göra den till en behaglig, 
användbar och ofta förekommande aktivitet för barnen. Om ett barn inte kan läsa alls måste 
läraren eller någon annan läsare läsa för barnet. Genom att man läser för barnet kan man 
hjälpa barnet att uppnå tre viktiga mål när det gäller läsning (s 158-159): 
 

1. Att förstå hur text fungerar. Det är genom att läsa för eller tillsammans med barnen 
som de har en möjlighet att skaffa sig insikter om att den tryckta texten har 
innebörder. 

 
2. Att bli bekant med skriftspråket. Talspråket och skriftspråket är uppbyggda på 
distinktiva sätt. De specifika konventioner som styr skriftspråket kan göra det ganska 
oförutsägbart och därmed svårt att förstå. Det enda sätt på vilket barnen kan stifta 
bekantskap med skriftspråket, innan de  kan utvidga sina kunskaper genom att själva 
läsa, är genom att någon läser för dem.    

 
3. Att få en chans att lära sig. Det är viktigt att läsa för barnen. Men ännu viktigare är 
att läsa tillsammans med dem. Barnen får sin första chans att lösa många av läsningens 
problem när barn och vuxna läser samma text samtidigt. 
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Det är intressant att se när en vuxen läser för ett barn: först rör sig barnets ögon över hela 
sidan för att sedan försöka följa med i texten. Det syns mycket tydligt när texten är bekant för 
barnet eftersom denna process då går mycket snabbare och barnet följer med i texten direkt. 
Det finns ingen anledning att oroa sig för att de barn som får mycket hjälp i början skall bli 
lata eller beroende av vuxna. När de själva känner att de behärskar läsningen tolererar de inte 
att en vuxen läser för dem. Högläsning är ett mycket bra sätt att öka barns läslust, ordförråd, 
språkförståelse, människokunskap och intresse för andra tider och länder (Smith, 1986).  
 
 
Läs- och skrivundervisning 
 
När det gäller läs- och skrivforskning finns det två olika sätt att se på läs- och skrivutveckling. 
Det ena utgår från läsarens erfarenheter, känslor och förståelse och det andra hur läsaren 
hanterar teckensystemet. Undervisningen i första fallet lägger vikt vid förförståelse och i det 
andra fallet vid att förstå koden. Man talar om den analytiska helordsmetoden och den 
syntetiska ljudmetoden. Under läsprocessen använder sig elever som har läsvana av två 
tolkningsstrategier: den ena kallas ”bottom-up” och den utgår från avkodning och 
identifiering av ord. Den andra kallas ”top-down” öch den utgår från förståelse och tolkning 
av innehållet (Larsson, Nauclér & Rudberg, 1992). Genom att bli medveten om sitt eget 
lärande kan läsaren använda sig av metakognitiv strategi och flytta uppmärksamheten mellan 
de två strategierna. Det ger en bra förståelse och en automatiserad läsning.  
 
LTG - Läsning på Talets Grund - är en analytisk metod som bygger på elevernas erfarenheter 
och gemensamma upplevelser som man pratar om och skriver ner. Eleverna och pedagogerna 
arbetar vidare med texterna och analyserar dem på olika sätt. Viktigast är elevernas känsla för 
och förståelse av texterna de skall läsa. Eleverna  väljer själva i vilken ordning de vill lära sig 
bokstäverna, vilket kan medföra problem eftersom de kanske inte kan alla bokstäverna. Ulrika 
Leimar som har arbetat fram denna metod hade bl a hämtat inspiration från forskare från Nya 
Zeeland. Betoningen ligger på att eleven själv skall ta ansvar för sitt eget lärande och man 
utgår från elevernas talade språk när de lär sig läsa och skriva. LTG beskrivs som en analytisk 
metod och har ett holistiskt förhållningssätt. Man börjar med helheten och tittar sedan på 
innehåll och textförståelse. Därefter skapar man tillsammans rader, meningar och slutligen 
bokstavsljuden (Lindö, 2002). LTG-metoden har den fördelen att eleverna själva är 
motiverade pga att man utgår från vad de har upplevt och samtalat om. Metodens  nackdel 
kan vara att alla lästekniska svårigheter kommer på en gång.  
 
”Storboken” är ett exempel på hur man kan arbeta med hela texter. I upptäckarfasen 
introduceras ”Storboken” och pedagogen läser samtidigt som hon pekar på orden och visar 
bilderna. Nästa gång pedagogen läser körläser eleverna efter. Vid denna metod anser man det 
viktigt att eleverna får skriva redan här s k upptäckarstavning. Nästa fas, utforskarfasen, 
börjar med att man läser tillsammans i kör och läser texten flera gånger. Därefter får eleverna 
analysera skriftspråket och hur det förhåller sig till det talade språket. Man arbetar vidare med 
ord, delar av ord och bokstäver. Sista fasen, självständighetsfasen, använder man sig av 
”Storbokens” kopia, ”lillboken”, som eleverna får läsa på egen hand. När man kommit så 
långt kan många av eleverna läsa den alfabetiska koden och ljuda samman ord så att läsningen 
fungerar tillfredsställande medan andra memorerar texten. De tittar på ord och bilder som blir 
ordbilder. De kommer ihåg, och återkommande samtal om texten i boken gör att barnen vill 
lära sig läsa. Hela tiden använder man sig av lässamtal och läshandledning, vilket har stor 
betydelse för läsinlärningen (Björk & Liberg 2002). 
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Traditionell läsinlärning är en syntetisk metod. Man börjar med de bokstäver som är lätta att 
ljuda samman till enkla ord och man kombinerar bokstäver fritt utan att sätta dem i något 
sammanhang. Den fonologiska medvetenheten tränas genom att man börjar med bokstäver 
och hur de låter (Larsson, Nauclér & Rudberg, 1992; Witting, 2001), och därefter går man 
vidare till ord med konsonantkombinationer som är lästekniskt svåra. De ord som är 
ljudenliga lär man sig före de ljudstridigt stavade. Man använder en välstrukturerad 
inlärningsgång för att barnen skall lära sig avkoda. Båda metoderna har som utgångspunkt att 
lära barn läsa, så att de kan avkoda och förstå texten. Vid traditionell läsinlärning har den 
strukturerade inlärningsgången den fördelen att man ökar svårighetsgraden successivt. Nack- 
delen är att texterna kan bli tråkiga då innehållet är relativt intetsägande och heller inte är 
något som barnen känner igen från sin egen värld. 
 
 
Lusten att lära 
 
Några pedagogiska riktningar tar särskilt fasta på elevers lust att lära, nämligen Reggio 
Emilia, Bifrost och Maria Montessori. Reggio Emilia-pedagogiken grundades av Loris 
Malaguzzi som är chef för de kommunala förskolorna i Reggio Emilia i Italien. Många 
svenska pedagoger har varit i Italien och blivit inspirerade av de pedagogiska teorierna och 
arbetssättet. Under lek och skapande får barnen utforska sin omvärld med hjälp av sina 
sinnen. Pedagogen medvetandegör barnen om relationen mellan dem själva och omgivningen. 
Barnen ges möjligheter att använda alla sina uttryckssätt. Malaguzzi själv talar om ”100 
språk”. Man anser att skapandet är en förutsättning för kunskapandet. Pedagogen inriktar sig 
på ögat som ser och handen som gör (Lindö, 2002). 
 
Ett annat sätt att arbeta med lusten att lära praktiserar man på Bifrostskolan i Danmark, där 
man har utvecklat en liknande pedagogik som Reggio Emilias. Bifrostskolan didaktik betonar 
språkets frigörande funktion. Barnen får här utveckla alla sina sinnen och uttryckssätt vid 
kommunikation. De övergripande målen är att eleverna skall utvecklas till att bli insiktsfulla 
och demokratiska människor så att de får ett fullgott liv både nu och i framtiden (Lindö, 
2002).  
 
Ett tredje sätt är Montessoripedagogiken där man tar till vara på de yngre barnens nyfikenhet 
och intresse för språk. Redan i förskolan börjar de med grammatik. Man arbetar så att barnen 
får ta till sig förståelsen för språkets uppbyggnad och struktur på ett lekfullt sätt. Man börjar 
med att prata om ordklasser, där varje ordklass har sin symbol. Denna symbol får barnen stifta 
bekantskap med och därvid utnyttja flera sinnen. I denna pedagogik arbetar man sedan vidare 
med språket och alla de olika delarna har var sin symbol som barnen lär sig att känna igen 
(Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds 1997). 
 
 
Läs- och skrivutveckling och den fysiska miljön 
 
Den sociala och fysiska omgivningen är avgörande för barnets kommunikativa kompetens. 
Detta enligt Bruners teorier (Svensson, 1998) som säger att barnet måste ges många tillfällen 
att öva sig i kommunikation, gärna i lekens form. Bruner anser att pedagogen skall möta barns 
nyfikenhet och hjälpa dem att finna sin identitet så att de i gemenskap med andra kan bli 
stimulerade i sin intelligensutveckling. 
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Bente Eriksen-Hagtvet (1994) poängterar att den fysiska miljön runt barnen är viktig. Hon 
beskriver en miljö i förskoleklass som både skall vara stimulerande och bädda för en god 
språkutveckling. Pedagogen bör tänka på att alla i klassrummet skall kunna få arbetsro även 
om många olika aktiviteter är på gång samtidigt.   
 
En bra klassrumsmiljö som både är tilltalande och funktionell kan man åstadkomma genom  
att skapa olika avdelningar för olika aktiviteter. Det är bra om det finns en större yta där man 
kan sitta i en samlingsring vid samtal och högläsning. Någon lugn vrå, där man kan sitta och 
läsa, bör även finnas. En liten skrivarverkstad där barnen kan sitta och skriva egna berättelser 
är också bra. Det bör dessutom finnas en plats avsedd för skapande aktiviteter där barnen kan 
måla, rita och konstruera. Pedagogen ser till att det finns material så att eleverna blir nyfikna 
och vill tillbringa tid i de olika avdelningarna.  Pedagogen skall vara den aktiva förmedlaren 
som stimulerar eleverna att själva vilja utforska och använda skriftspråket. Enligt Eriksen-
Hagtvet (1994) hjälper det barnen att upptäcka hur ord stavas om man har ordbilder uppsatta 
vid olika föremål eller bilder. Man kan inspirera barnen till olika språk- och 
kunskapsutvecklande lekar genom att ha olika temalådor som behandlar olika områden t ex 
frisör, affär, polis och post. 
 
 
Klimatet i klassrummet – avgörande för läs- och skrivinlärning  
 
För att eleven skall nå läs- och skrivkunnighet gäller det att eleven får delta i ett positivt 
språkinlärningsklimat i klassrummet (Molloy, 1996). Eleven skall efter sin förmåga få vara 
med om olika aktiviteter, med läsning och skrivning som de två viktigaste delmomenten, där 
man använder många olika metoder och tekniker alltefter behov. 
 
I klassrummet skall klimatet vara känslomässigt tillåtande och bara ge positiva signaler. 
Amerikanska undersökningar visar att risken för utslagning minskar om alla från första 
skoldagen får ingå i och får bli en del av helspråkslärandet eller whole language-andan. Detta 
begrepp innebär att språk- och kunskapsutvecklingen går hand i hand. Språket är nyckeln till 
alla kunskapskällor och utgår från den kunskap vi redan har. Det har också visat sig att 
eleverna får ett bättre självförtroende som läsare och skrivare under dessa former. Även för 
invandrarbarn har detta visat sig vara ett bra lärandeklimat, så att de kan få utveckla sin 
läsförståelse och muntliga och skriftliga förmåga (Lindö, 2002). Molloy (1996) skriver i sin 
bok att det dialogiska klassrumsklimatet är en möjlighet för eleverna att diskutera de texter de 
skrivit tillsammans med klasskamraterna. Här får eleverna även möjligheter att föra en 
personlig dialog med pedagogen utifrån loggboksskrivandet. 
 
En viktig del i lärandeprocessen är det tillåtande arbetsklimatet i klassrummet. Här är en 
sammanfattning av några viktiga huvudpunkter för det tillåtande arbetsklimatet (Lindö, 2002). 
 
1. Klimatet i klassrummet skall göra att eleven känner sig respekterad med sitt eget språk 

och sina egna erfarenheter. 
 
2.   Klimatet i klassrummet skall vara accepterande och tillåtande så att eleven själv finner 

vägar till sitt eget lärande. 
 
3. Klimatet skall göra så att eleverna själva delar med sig av sina erfarenheter till varandra. 

De skall även söka stöd hos kamrater och pedagoger samt ta datorer och olika  
arbetsmaterial  till sin hjälp.  
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4.   Klimatet skall vara tillåtande så att varje elev får använda det språk som eleven har. Detta        
      innebär att man får läsa och stava så gott man kan. Det skall vara tillåtet att göra misstag.    
     Det är av misstagen vi lär oss och det viktigaste i texten är innehållet. 
 
5. Klimatet skall vara sådant att eleven har frihet under eget ansvar eller tillsammans med  

kamraterna. De skall tillsammans söka svar på det de tycker är viktigt. 
 

Om pedagogerna ser på elevers lärande enligt Vygotskys teori om den potentiella 
utvecklingszonen, finns det goda möjligheter att eleven ställs inför större förväntningar och 
nya utmaningar i sitt fortsatta lärande. 
 
 
Metod 
 
Val av metod 
 
När man skall välja metod är det viktigt att  ha klart för sig syftet med studien. Syftet kommer 
först och sedan tittar man på vilken metod som passar bäst. Forskaren måste bestämma vilken 
information som behövs för att problemet i undersökningen skall bli belyst och hur man bäst 
får fram denna information. 
 
Kvalitativ metod ger oss möjlighet att gå in på djupet av undersökningsområdet med hjälp av 
data vi får av informanterna. Vi får en större och bredare förståelse för den enskilda personens 
uppfattningar eftersom vi kommer nära inpå personen i denna forskning. Vid användandet av 
kvalitativ metod försöker man finna kategorier och egenskaper som bäst beskriver problemet. 
Man utgår inte från stora urval. Istället får man större möjlighet att gå på djupet när det gäller 
det specifika problemet (Larsson, 1994). 
 
Eftersom mitt syfte var att undersöka hur lärare kan skapa en stimulerande miljö kring läs- 
och skrivutveckling var en kvalitativ metod att föredra. Huvuduppgiften i forskningsintervjun 
är att förstå vad den intervjuade säger. Som forskare måste man lyssna på vad informanterna 
säger, men det är också nödvändigt att se vad som sägs mellan raderna och tolkar svaren där 
intervjupersonens uppfattningar, känslor och handlingar beskrivs. Vid en kvalitativ 
forskningsintervju är det oftast två personer som samtalar om ett gemensamt ämne. Mitt syfte 
med intervjuerna var att få pedagogernas uppfattningar och jag vill inte ha allmänna åsikter. 
Jag vill istället få svar på frågor som rör speciella situationer och handlingar och få mer 
nyanserade beskrivningar från den intervjuades värld. Det menar jag är ett rätt sätt att få reda 
på uppfattningar om läs- och skrivutvecklingsprocessen. I Kvales (1997) bok står det om 
malmletaren och resenären. I denna undersökning känner jag mig som en malmletare, d v s 
jag försöker att gräva i pedagogernas medvetna erfarenheter och letar på så sätt efter 
sanningen om ämnet.   
 
Min utgångspunkt har varit att försöka förstå pedagogernas tolkning och förståelse av läs- och 
skrivutveckling. För mig är det då rimligt att ha inslag av den hermeneutiska forskningsteorin. 
I en hermeneutisk undersökning tolkar man mänskliga handlingar och livsyttringar på samma 
sätt som man tolkar utsagor och texter. Det gäller att tolka och förstå forskningsobjektet rätt. 
Delar blir så småningom en helhet när man tolkat ”färdigt”. Denna helhet kan sedan, tolkas 
vidare och tolkas hela tiden. Detta kallas den hermeneutiska spiralen (Patel, Davidsson, 
2003).  I min undersökning gör jag intervjuer med pedagoger. Resultatet av intervjuerna 
sammanfattar jag till en ny helhet. Utifrån från denna helhet kan man få en ny förförståelse för   
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nya delar osv. Helhetsuppfattningen växer gradvis för varje varv man går i den hermeneutiska 
spiralen (Lindholm, 2005).Det finns ett talesätt som lyder: ”Det sker ingen utveckling av 
kunskap utan förförståelse”. Det innebär att allt vi lär oss tar sin utgångspunkt i det vi redan 
vet, vår förförståelse. Vår förförståelses helhet utmanas av det nya, vi undersöker delarna.för 
att på så sätt skapa en ny helhet. 
 
 
Urval 
 
I min undersökning har jag intervjuat sju kvinnliga lärare i varierande åldrar. Eftersom min 
undersökning pågick under en begränsad period fick antalet intervjuer inte bli för många. Jag 
ville hellre få ett färre antal väl utförda intervjuer än många mindre väl utförda (Trost, 2005). 
Jag valde pedagoger som arbetar med elever i årkurs 1-3 i en liknande miljö fast på olika 
skolor. En del av urvalet gjordes genom personlig kännedom. De andra pedagogerna fick jag  
hjälp att få fram av rektorer på respektive skola. Pedagogerna har olika lärarutbildningar och 
har arbetat längre respektive kortare tid inom läraryrket. Några av skolorna har barn från 
förskoleklass till år 7, några har från förskoleklass till år 9 och ytterligare någon har från ett 
års ålder till år 5. Vid urvalet ville jag få med både kommunala skolor och friskolor. 
Intervjuerna gjorde jag på sju olika skolor i tre kommuner i Västsverige. 
 
 
Dataproduktion och bearbetning 
 
Alla intervjuerna har ägt rum i miljöer som är bekanta för de olika pedagogerna. Dessa platser 
valde pedagogerna själva  för att det skulle kännas bekvämt för dem. Det är min förhoppning 
att detta har varit till gagn för intervjuerna. Det var endast en pedagog och en intervjuare vid 
varje tillfälle. Jag har med tillåtelse från respektive pedagog använt bandspelare vid alla 
intervjuerna och dessa har jag sedan lyssnat av och skrivit ut ordagrant. Efter att ha läst 
intervjuerna flera gånger och sökt efter mönster och teman delade jag upp materialet utifrån 
mina forskningsfrågor. Därefter analyserade jag materialet och letade efter likheter och 
skillnader i pedagogernas svar för att få en djupare förståelse av deras olika uppfattningar. 
 
 
Etiska aspekter 
 
Vilka krav som finns om hur forskning går till, och vilka regler och lagar som gäller är 
antagna av Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet. I min undersökning har jag 
följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer: krav på information, samtycke, 
konfidentialitet och inflytande (Forskningsetiska principer, 2002). I min studie har jag 
förhållit mig till dessa etiska rättesnören. Pedagogerna som jag intervjuade informerades om 
intervjuns syfte och jag frågade om det gick bra att använda bandspelare vid intervjuerna. Jag 
berättade också att intervjuerna endast skulle användas i uppsatsen. Efter överenskommelse 
har jag sparat intervjumaterialet tills jag är klar med analysen och därefter kommer banden 
och utskrifterna av intervjuerna att förstöras. Allt för att uppfylla de etiska principerna. Mina 
informanter har jag avidentifierat genom att benämna dem med bokstäver, eftersom det är min 
etiska skyldighet att försäkra mina informanter anonymitet.  
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Validitet och reliabilitet 
 
Mitt val av informanter grundar sig på en förhoppning att pedagogernas yrkeserfarenhet och 
pedagogiska utbildning borde göra dem väl insatta i intervjufrågorna och därmed ha en stor 
betydelse för undersökningens trovärdighet. Trovärdigheten och noggrannheten i informan-
ternas uppfattningar är något som jag litar på eftersom de arbetar i verksamheten och har 
kunskap om det som jag vill undersöka. Syftet med studien var att undersöka elevers läs- och 
skrivutveckling, varför valet föll på pedagoger som arbetar i skolans verksamhet  med de 
yngre barnen där grunden läggs för fortsatt läs- och skrivutveckling.  Pålitligheten har därför 
blivit relevant i förhållande till syftet. I analysen är det jag som har tolkat intervjuerna, någon 
annan kanske skulle ha tolkat materialet på ett annat sätt. När människan tänker eller agerar i 
ett sammanhang gör hon det alltid i förhållande till sin förförståelse, och därför kan 
situationer upplevas på olika sätt. Någon annan kan göra andra tolkningar av samma material 
(Starrin & Svensson, 1994). 
 
 
Resultat 
 
Syftet med undersökningen är att belysa pedagogernas olika uppfattningar om barns läs- och 
skrivutveckling. I resultatet presenterar jag pedagogernas olika uppfattningar och namnger 
pedagogerna med olika beteckningar med hjälp av bokstäverna A till G. Jag använder inslag 
av hermeneutisk metod där jag redovisar min tolkning av svaren. Jag presenterar svaren 
utifrån mitt syfte med fokus på en stimulerande miljö, barns nyfikenhet och lust att lära och 
slutligen barns egna sätt att lära. 
 
 
Vad är en stimulerande miljö? 
 
Pedagogerna var överens om att det skall vara trivsamt och det bör finnas mjuka färger i de 
lokaler som barnen skall vistas i.  
 

Där skall finnas möjligheter för barnen. Möjligheterna skall bestå i att material 
ligger framme så att det ser inbjudande och lockande ut. Det skall finns mycket 
att lära (Pedagog A). 
 
Barnen skall känna trygghet i barngruppen och med pedagogen, samt att de får 
komma till ro innan man börjar med någon aktivitet (Pedagog D). 

 
 
Flexibilitet och egna initiativ 
 
Pedagogen A erbjuder barnen möjligheter under en dag att röra sig mellan aktiviteter och 
olika lokaler. Hon skolar in barnen så att de i fortsättningen tar initiativet så att inte den vuxne 
behöver göra det. Här ser jag att pedagogen lyfter fram vikten av flexibilitet och egna initiativ. 
 
Pedagogen måste vara medveten om att alla barn har olika sätt att lära och bör därför 
presentera många möjligheter. Kullberg (2004) skriver att pedagogen måste vara så bra på att 
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undervisa att hon hjälper barnen att bli självgående så att de så småningom skapar sin egen 
kunskap.  
 
 
Anpassat material  
 
Pedagog C använder material som passar ändamålet och har mycket skapande material 
framme. Har någon ett specialintresse,  plockar hon fram material som passar till det. 
 

Märker jag att något barn tycker mycket om dinosaurier, plockar jag in böcker 
som handlar om dinosaurier (Pedagog C). 
 

Att använda material som bygger på barnens intresse gör ju arbetet betydligt mera positivt för 
barnen. Barnen blir nyfikna och hänger med och använder alla sina färdigheter. Detta arbete 
kan bli stort och spännande. Använder man musik kan man ju få in ytterligare ett moment 
som stimulerar barnen (Kullberg, 2004).  
 
 
Lugn och ro 
 
Pedagog D vill först och främst att barnen skall få lugn och ro. Vidare framkom att om man 
mår bra själv känner barnen av detta och därför kan man skapa en bra och stimulerande miljö. 
Barnen känner av om vi vuxna är lugna och de flesta blir påverkade av detta och vi får en 
lugnare miljö i klassrummet. Att använda lugn musik är ytterligare ett sätt att få barnen att gå 
ner i varv.  
 

Barnen måste komma till ro innan man startar någon aktivitet. I mitt arbete 
använder jag mycket musik för att få barnen lugna (Pedagog D). 

 
 
Att bygga på elevens intresse 
 
En av pedagogerna börjar arbeta med barnen när de själva är intresserade, även om det är 
redan i fyraårsåldern Vid tre-fyraårsåldern kan barnet börja skriva och bli intresserat av 
bokstäverna. Det kan även läsa en berättelse utifrån bilder och förstå vad någon har läst för 
det tidigare. De olika momenten står i svårighetsordning: lättast först och så höjs 
svårighetsgraden. Barnen får skriva och rita mycket och detta sätts sedan upp på väggarna. 
Alla måste inte göra lika utan de måste få tänka och prova själva. Man ser till att det är en 
positiv anda i barngruppen. Om  barnen blir trygga blir det en bra lärmiljö. 
 

Jag plockar upp barnens intresse och idéer. Presenterar ett ämne och så tar 
barnens tankar och idéer över. Alla måste inte göra lika utan de måste få tänka 
och prova själva (Pedagog E). 

 
När man på detta sätt anknyter till barnens intresse stimulerar man dem till läs- och 
skrivutveckling i deras eget intresseområde. När barnen får vara med och bestämma blir det 
på deras egna villkor och då blir de mer positiva och tycker att det är roligt. När barnen får 
skriva och rita mycket behöver de inte känna att de inte kan, Man kan låta dem välja att skriva 
mycket och rita lite eller tvärtom allt efter deras förmåga. Barnen blir trygga och vågar visa 
och berätta för varandra om sina bilder. För att få barnen att känna skrivglädje måste de få 
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skriva om meningsfulla händelser och sådant som sker dagligen i deras vardag (Björk& 
Liberg, 2002). 
 
 
Läs för barnen 
 
Pedagog  E och F erbjuder barnen på ett positivt sätt det som finns. De läser mycket för 
barnen för att de skall utveckla och få ett rikt språk. Barnen blir även stimulerade så att de blir 
nyfikna på att läsa själva. När man läser för barnen får de höra hur orden låter samt olika 
betoningar, och de flesta blir nyfikna på att själva kunna läsa en bok. Pedagogernas 
uppfattningar kring hur läsutvecklingen hos barn ser ut är rent generellt  olika. 
  

Läsutvecklingen är något vi människor måste lära oss. Jag har en bestämd 
uppfattning om att barnen drivs av ett behov, en längtan som driver dem framåt 
om de befinner sig i en stimulerande miljö. De som knäckt koden har vistats i en 
miljö där de hittat bitarna som passat dem. Det är omgivningen som har gett 
dem verktygen (Pedagog A).  
 
Jag har en bestämd uppfattning om att förmågan finns inbyggd i barnet 
(Pedagog B). 
 

Pedagogerna skiljer sig åt i sitt tänkesätt om hur de anser att barnen lär sig. Pedagog A 
grundar sitt svar på Vygotskys teori om att barn utvecklas utifrån den miljö de vistas i. Någon 
av de andra pedagogerna stödjer sig på Piagets teori som innebär att man tar till sig från 
omgivningen och använder tidigare kunskap och detta tillsammans leder till att man utvecklas 
hela tiden. När barnet inte kan läsa själv måste någon läskunnig läsa för barnet så det förstår 
att det är något som är positivt och att det är något de kan ha nytta av. Viktigt är att välja 
litteratur som barnen är intresserade av eller berättelser där det finns många roliga rim. 
Genom att läsa högt för barnen stimulerar man läslusten och ökar ordförrådet. 
Forskningsrapporter visar att högläsning skapar läsintresse även hos de elever som har 
lässvårigheter (Ejeman & Molloy 2003).  
 
 
Individuellt lärande 
 
Alla pedagogerna var eniga om att varje barn lär sig individuellt och på sitt eget sätt. Barnen 
tar till sig kunskap med utgångspunkt från var de befinner sig i utvecklingen. När 
pedagogerna berättar om hur de arbetar med läsinlärning är alla överens om att det ganska 
snabbt blir individanpassat utifrån vad barnen kunskapsmässigt har med sig och på vilken 
nivå de befinner sig. Gemensamma genomgångar i början går sedan över till att bli mer och 
mer individuella där barnen arbetar självständigt utifrån sin förmåga. Pedagogernas uppgift är 
att vidga, gå vidare med och överskrida den kunskap som barnet har med sig när det kommer. 
 

Jag tycker det är viktigt att använda alla sinnen, såsom att se, höra, känna och 
även använda munnen (Pedagog A). 
 
I vår skola tar man tag i lärandet  med barnen redan i fyraårsåldern då sitter man 
gärna med två barn i taget och visar på bokstäver, hur de låter och hur de känns 
(Pedagog B). 
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Här tycks det som om stimulans är betydelsefullt för ett individuellt lärande. Ju fler sinnen 
man använder ju större chans har man att kunna förstå och utvecklas vidare. Detta sätt att 
arbeta är inspirerat av Reggio Emiliapedagogiken som betonar att man skall utveckla och ta 
tillvara barns många språk (Lindö, 2002). Läsforskningen säger att lärarna tror på språket som 
en process och redskap för kommunikation (Ejeman & Molloy, 2003). 
 
 
Olika metoder 
 
När vi kommer in på ämnet metoder för läsutveckling känns det ganska klart vad alla sju 
pedagogerna står. De är helt överens om att det inte går att använda en metod, utan man 
blandar många olika utifrån vad man ser fungerar och vilka behov barnen har.  
 

Vi använder mycket skapande material och barnen skriver mycket (Pedagog G). 
 
I de flesta klasser arbetar man med någon form av traditionell läsinlärning – ljudmetoden. I 
alla intervjuerna betonas att det är viktigt att barnen får lära sig hur bokstäverna låter, ty detta 
är nödvändigt för att bli en god läsare. Pedagogerna betonade vikten av att barnen måste 
använda alla sina sinnen såsom att se, höra och lyssna. När man får följa barn från fyra års 
ålder upptill skolår 5 kan man få en helhet i sitt arbete och kan se och ta vara på barnen när de 
visar intresse och  sedan kan man arbeta mot ett gemensamt mål för hela verksamheten. I de 
flesta klasserna kombinerar man läs- och skrivutvecklingen. Oftast använder pedagogerna 
mycket rim och ramsor som oftast är inspirerade av Bornholmsmodellen. Denna modell 
används i flera av förskoleklasserna som hör till de skolor som ingår i min undersökning.  
 
Skrivandet har ju betydelse för att barnen lär sig läsa genom att skriva och det är viktigt att 
uppmuntra nybörjarskrivning. Det är lättare att skriva genom att ljuda ihop bokstäverna än det 
är att läsa det skrivna ordet genom att ljuda ihop bokstäver. När barnen skriver bestämmer de 
själva vilket ord de vill skriva men när de skall läsa har någon annan skrivit orden och detta 
gör det betydligt svårare. Vid upptäckarstavning får barnen möjlighet att utforska och 
analysera förhållandet mellan  ljud och bokstav. Många olika metoder behövs för att alla barn 
skall hitta sitt individuella sätt att lära sig (Björk & Liberg, 2002).  
 
 
Egna metoder  
 
Informanterna som jag intervjuade har arbetat några eller många år och de framhåller att ju 
tryggare man är i sin yrkesroll desto mer vågar man gå ifrån etablerade metoder och skaffa sig 
egna metoder som passar de olika grupperna med barn. Pedagog D t.ex. använder dator i sitt 
dagliga arbete, men det framkom inte riktigt på vilket sätt. I undersökningen framhöll 
pedagogerna att när man arbetat några år får man en grundtrygghet som stärker säkerheten i 
arbetet. Då vågar man använda sin egen metod där man tagit tillvara på det bästa från olika 
metoder och utvecklat detta vidare. Sedan tar man hänsyn till hur gruppen ser ut och sätter det 
i relation till hur man som pedagog själv vill arbeta.  
 

Jag har jobbat under många år och fått en grundtrygghet. Fått många goda råd, 
men jag kan inte säga att jag använder den och den metoden. Jag använder en 
blandning och jag vågar låta eleverna vara med och styra det. Jag har is i magen 
och man ser framstegen även om de är små (Pedagog D).  
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Det finns många bra metoder men ingen som passar alla. Jag har inte blivit så 
bunden till en, jag har tagit det ”göttaste”. Man vet vad som funkar efter femton 
år. För femton år sedan satt barnen stilla, det gör de inte idag. Det har hänt 
jättemycket (Pedagog E). 
 
Det viktiga är att varje barn får sitt och att man som pedagog vet vad man gör 
och att man tror på det. Sedan är det hur gruppen ser ut och vårt eget 
engagemang som pedagoger (Pedagog G).   

 
Lärare som arbetat ett tag använder sitt professionella kunnande och har en positiv 
grundinställning och kombinerar olika metoder efter elevernas behov. Dessa pedagoger 
använder metoder utifrån sina egna erfarenheter, egna idéer och barnens behov och de har en 
uppfattning att det finns flera vägar att välja för att nå målet (Ejeman, Molloy, 2003) Som 
man ser idag är det oftast inte en renodlad metod som används vid läsinlärning utan 
pedagogen måste använda många olika metoder både den analytiska- och syntetiska metoden 
tillsammans med ordbilder. Forskningen idag säger att det inte finns någon universalmetod, 
och de som arbetar idag som lärare har mycket kunskap om hur barn lär och om vad som är 
elevernas  behov. Klargjort är att man kan nå målet på många olika sätt (a.a). 
 
 
Sammanfattning - stimulerande miljö 
 
Om arbetet skall vara stimulerande skall det bedrivas i trivsamma lokaler. Där skall det finnas 
möjligheter till olika aktiviteter så att barnen lockas att vara med. Vidare skall barnen bli 
självgående och lära sig att styra sitt eget lärande. Arbetet skall vara så upplagt att barnen har 
möjlighet att använda alla sina sinnen. Läraren visar på värdet av att läsa för barnen. 
Därigenom blir barnen nyfikna på att lära sig läsa själva och deras ordförråd kan på så sätt 
ökas. Varje barn lär sig utifrån sitt eget sätt och utifrån var de befinner sig i sin utveckling. Ett 
konstaterande från alla pedagogerna var att man inte kan använda en metod när man arbetar 
med läsutveckling, utan man blandar många olika och ser till barnens behov. Lärarna påpekar 
också att man kan nå målet på olika sätt bara man vistas i en stimulerande miljö.  
 
 
Barns nyfikenhet och lust att lära 
 
När det gäller barns nyfikenhet är alla pedagogerna överens om att nyfikna barn är ”härliga 
barn att arbeta med”. De har öppna sinnen, iakttar mycket och frågar mycket. De är alltid 
roliga, glada, pigga och positiva. När vi pratar vidare framkommer det att pedagogerna  tycker 
att nyfikenheten är individuell och att barn är nyfikna på olika sätt.  
 
 
Barns olika nyfikenhet 
 
Barns nyfikenhet kan visa sig på många olika sätt och den är mycket individuell. Det gäller att 
ta tillvara barnens intresse och utveckla det så mycket som möjligt innan andra intressen 
dyker upp. Oftast är ett nyfiket barn en tillgång i klassrummet och det bidrar till att skapa en 
trivsam och trygg miljö. Alla barn hänger med och det blir en god stämning mellan barnen. 
När det gäller barns nyfikenhet anser pedagog B att man måste börja och ta vara på barnens 
nyfikenhet redan i fyraårsåldern. Hon tycker också att de flesta barn är nyfikna av naturen. I 
verksamheten måste man ha många olika aktiviteter och använda många olika sinnen. 
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Jag tycker att det är en jättestor skillnad på nyfikenhet i olika åldrar. Barn är 
nyfikna på kunskap upp till nio år, därefter blir de mer nyfikna på varandra 
(Pedagog B). 

 
Barn som är nyfikna är ofta ett barn som är glad och positiv och får med sig de 
andra, jag ser detta barn som en tillgång i klassen (Pedagog D). 

 
Olika nyfikenhet handlar om att lära sig saker som är viktiga för barnen, kanske 
tycker vi att det är mer eller mindre väsentliga som vi ser det. Barn är idag 
nyfikna på helt andra saker än de var förr. Barnen har fått mycket större plats i 
samhället idag och därför finns det ett mycket större utbud på vad som gör dem 
nyfikna (Pedagog E).  
 

 
Hur blir barn nyfikna? 
 
Pedagogerna har många olika sätt att locka barnen så att de blir nyfikna och får lust att lära. 
Man kan arbeta med språket på många olika sätt, lyssna på ljud och använda musik. Man kan 
locka barnen med sådant som ligger nära dem själva och se till att det hela tiden finns nya 
saker att ta till sig, för det finns ju så många olika sätt att lära sig på.  
 

Vad brukar du göra på eftermiddagarna? Är det något du tycker är spännande? 
Gillar du lastbilar? Så börjar man skolarbetet utifrån det (Pedagog B). 
 

I två av skolorna där pedagog F och G arbetar har man haft ett mjukisdjur, en nalle, som 
skrivit till barnen, och barnen har fått skriva eller rita bilder tillbaka till nallen. Man har 
tillsammans hjälpts åt att läsa och tyda breven. För att få barnen nyfikna tar man en berättelse 
från verkligheten eller fantasin och barnen får berätta vidare på historien. Ytterligare ett sätt är 
att barnen får använda alla sina sinnen såsom känna, titta och gissa. En av uppfattningarna var 
att barnen, om de befinner sig i en stimulerande miljö, drivs av ett behov eller av en längtan 
som driver dem framåt. Pedagog B berättar om hur de arbetar med barnen i små grupper och 
barnen får arbeta mycket med sina händer. När hon talar om barnens lärande illustrerar hennes 
ord denna hållfasta inställning. 
 

Själva inlärningen består av ett pussel som man fogar samman och sedan går 
man vidare och finner saker som på något sätt passar ihop, man pusslar alltså 
ihop nya kunskaper med gamla (Pedagog B).  
 

När barnen själva får vara med  och använda många sinnen blir det en positiv inlärning där 
barnen vågar prova på. De behöver då inte vara rädda för att misslyckas. Barnen använder 
sina sinnen, de lyssnar, iakttar och gör saker med kroppen. Här återkommer den inspiration 
som Reggio Emiliapedagogiken talar om och som säger att ett barn har hundra språk som vi 
vuxna inte alltid låter dem använda (Lindö, 2002). 
 
Den pedagog som sa att barnen drivs framåt om de befinner sig i en stimulerande miljö är helt 
överens med Vygotskys syn på barns lärande. Däremot stämmer pedagog B:s syn  bättre med 
Piagets teorier där man med hjälp av utifrån kommande information skapar en helhet 
tillsammans med den kunskap som man redan har.  
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Barns sätt att ta till sig kunskap 
 
Barn är duktiga på att iaktta och lyssna på vuxna, syskon och på kamrater. Man måste också 
ge barnen tid att prova och experimentera mycket. Man måste vara nyfiken och tycka att 
något är intressant och spännande för att man skall ta det till sig och utifrån detta gå vidare 
och lära sig mer. Nästan alla pedagogerna är överens om att det fungerar på samma sätt när 
barn lär sig läsa som när de lär sig andra saker. När man pratar med barnen om hur de gjorde 
när de lärde sig läsa säger de oftast: ”Vet inte, det bara kom eller jag bara kunde”. I läsningen 
arbetar de mycket med att lyssna och sätta ihop ljud för att lära sig begreppen. Att läsa är 
mycket abstrakt och därför tränar man på att få ihop ljud och symboler. Ett uttryck som en av 
pedagogerna fått med sig är att varje tillfälle är ett inlärningstillfälle, hela livet är utvecklande 
och man är nyfiken utifrån sitt eget intresse. 
 

När det gäller läsning behöver barnen vara redo och få lite hjälp med att komma 
igång och knäcka koden. Läsningen kan vara en lång process därför får man inte 
forcera barnen utan vänta in. Detta måste vara ett oerhört konstruktivt och 
medvetet väntande för att det inte skall bli fel så att man undviker att barnen får 
svårigheter senare i livet. Har varit på en föreläsning och lyssnat på professor 
Ingvar Lundberg. Han säger att  98 % av generna har vi gemensamt med aporna, 
likväl är vi människor. Vad är det som gör det? Han säger att många barn 
knäcker läskoden av sig själv därför att dessa barn har vistats i en miljö där de 
fått respons och hittat det de behövt för att knäcka koden (Pedagog A).  
 
Ett uttryck som jag har fått med mig är att ”Varje tillfälle är ett 
inlärningstillfälle”, hela livet är utvecklande och man är nyfiken utifrån sitt eget 
intresse. ”Begripa – gripa – begrepp” innebär att man går från det konkreta som 
man griper och skaffar sig begrepp (Pedagog G). 
 

Forskningen visar att den traditionella läs- och skrivinlärningen förstärker och gynnar barn 
som kommer från en miljö där läsning och skrivning är en naturlig del av vardagen. Dessa 
barns uppväxtvillkor har gett dem den grundläggande språkliga medvetenheten. Lindö (2002) 
menar att det är viktigt att stödja och kompensera de barn som inte haft dessa gynnsamma 
förutsättningar i förskoleåldern.  
 
Barnen måste få tid och möjligheter att bearbeta alla sina intryck för att förstå saker. Svaret 
kommer kanske inte med en gång men helt plötsligt har de förstått. Det professor Ingvar 
Lundberg säger styrker Vygotskys teori  om hur miljön påverkar oss och det yttre blir till det 
inre. Det visar hur viktig miljön runt oss är för att vi skall kunna gå vidare i vår utveckling.  
 
 
Talsvårigheter 
 
De barn som har talsvårigheter måste få specialhjälp ganska snabbt så att de kan få hjälp att på 
andra sätt kunna ta till sig kunskap. Som pedagog i klassen kan man använda sig av olika rim 
och ramsor för att träna och sammanfoga olika ljud som i sin förlängning kan stimulera barn 
med talsvårigheter. 
 

Ett problem är för de barn som har talsvårigheter. Dessa kan få stora problem 
när det gäller ljudningen. Barnet hör hur det låter, men när de säger ljudet själva 
låter det inte rätt, ett mycket stort problem när man skall ljuda ihop bokstäverna 
(Pedagog D). 
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Alla barn som vistas i klassrummet måste bli respekterade och kunna få använda sina 
erfarenheter och sitt eget språk. Var och en måste få känna att man duger som man är.  Det är 
tillåtet att göra misstag, ty det är av dessa vi lär oss. I klassrummet skall klimatet vara 
tillåtande så att varje barn finner sitt eget sätt att lära (Lindö, 2002). 
 
 
Sammanfattning – barns nyfikenhet och lust att lära 
 
Barns nyfikenhet är mycket individuell. Nyfikna barn är ofta positiva och de får med de andra 
barnen i olika aktiviteter och situationer. Tillsammans använder de sina sinnen för att utveckla 
sina kunskaper på ett lustfyllt sätt. Är man trygg och nyfiken är man inte rädd att prova på och 
heller inte rädd för att misslyckas. Det måste finnas möjligheter för barnen att undersöka och 
experimentera för att förstå saker. Klimatet i klassrummet måste vara tillåtande så att varje 
barn för möjlighet att lära utifrån sitt eget sätt. 
 
 
Barns olika sätt att lära  
 
Olika sätt att nå målet 
 
Alla barn har olika sätt att lära sig saker. Detta var alla pedagogerna helt överens om. 
Eftersom det här handlar om individuell inlärning måste man följa, samtala och intervjua 
barnen mycket, både individuellt och i grupp, så att man kan se att barnen är på rätt väg och  
de lär sig på ett hållbart sätt. Pedagogerna menar att vägen till målet inte spelar så stor roll 
bara att det fungerar i den fortsatta inlärningen. Som pedagog kan man visa barnen på andra 
sätt och att det finns valmöjligheter att lära sig. Pedagogen måste vara lyhörd så att det 
uppstår ett samspel mellan barnet och den vuxne. Pedagog C och D berättar att de ofta tar 
med sig föräldrarna i diskussionen om hur barnen lär sig. De utnyttjar ofta denna möjlighet. 
När vi  pratar om  huruvida pedagogerna vågar ta tillvara barns egna sätt att lära, blir det ett 
klart och tydligt JA! från alla. Sedan framkommer det lite olika sätt hur de går tillväga. Rent 
generellt gäller det att vara positiv mot alla. Eftersom det inte finns två barn som lär sig på 
samma sätt är det viktigt att barnen får trygghet i sitt arbete för att kunna ta till sig kunskap. 
 

Jag låter barnen fortsätta på sina egna sätt men förklarar att ibland kan man 
behöva göra saker på olika sätt för att andra skall förstå hur vi gör (Pedagog C). 
 
Barnen måste få en trygghet i sitt arbete för att kunna ta till sig kunskap och 
kunna arbeta vidare. Som pedagog måste jag vara lyhörd och se till att det 
uppstår ett samspel mellan mig och barnen (Pedagog D). 
 
Svårigheter kan uppstå om barnen har en egen strategi och man  inte riktigt 
lyckas att förstå hur barnen gör. Då brukar jag ta hjälp av andra barn som kanske 
kan förstå och hjälpa till att förklara för oss vuxna. Vi har även tillgång till 
speciallärare som vi kan få mycket tips och hjälp av (Pedagog F). 

 
Som pedagog tar man tillvara barnets egna initiativ och uppmuntrar varje steg framåt. Detta 
gör att barnen stimuleras och vågar upptäcka och pröva på egen hand och vågar misslyckas 
(Lindö, 2002). Det är nödvändigt att ta tillvara barnens egna sätt att lära sig och utveckla detta 
vidare, om nu sättet är hållbart. Om barnen själva visar varandra olika sätt att lära kan de 
också på det sättet upptäcka variationens möjligheter. I gruppen utvecklas man mer av 
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varandras olikheter än av varandras likheter. Eftersom var och en kommer till gruppen med 
olika förståelse, behov, kunskap, intresse och förmåga sker utvecklingen på olika sätt hos 
varje individ (Kullberg, 2004). Föräldrarna är oftast rädda att förstöra skolans arbetssätt, men 
pedagogerna påpekar att det är bra att få flera olika sätt att tänka och lära sig på. För att nå ett 
gemensamt mål är det viktigt att lärarna visar ett stort intresse och tar med kolleger och 
föräldrar i barnens kunskapsutveckling (Lindö, 2002). 
 
 
Läsning och skrivning går hand i hand 
 
Läsutveckling innebär ett stort och omfattande arbete både när det gäller barnen och 
pedagogen. I samtal med barnen uppmuntras man att leta upp goda teorier och skaffar egen 
kunskap och utifrån detta väljer man en metod som fungerar. Alla pedagoger behöver inte 
arbeta lika utan man får se till att skapa ett bra sätt som fungerar för de barn man har hand om. 
Pedagogerna sammanfattade på slutet hur viktigt det är att läsning och skrivning går hand i 
hand. Stimulerar man båda är det lättare för barnen att förstå att de hör ihop och att detta är 
något bra som man kan ha nytta av. Gemensamt för alla pedagogerna var att man tyckte att 
skrivning var viktig när det gäller att locka barnen och få dem nyfikna på det skrivna språket. 
För barnen är det något naturligt att lära sig saker och utvecklas. Vi vuxna frågar oss alltid 
varför och hur vi gör. Detta är ju inte något barn tar ställning till utan det bara kommer. 
 

På vår skola intervjuar specialpedagogen alla barn och en fråga hon ställer till 
barnen är hur de lärt sig läsa. Hon får en massa olika svar men ingen av barnen 
säger att fröken har lärt dem. Kan det vara så att livet har lärt dem? (Pedagog B) 

 
Läsning och skrivning tycks vara varandras förutsättningar och som pedagog måste man hela 
tiden uppmuntra och stimulera barnen så att de använder både läs- och skriftspråket. Detta 
kan man göra genom att ha berättelser som barnen får ta del av och sedan får de skriva någon 
form av fortsättning. Genom detta förstår barnen hur man kan kombinera läsning och 
skrivning. Man kan även ha många skapande aktiviteter där barnen kan måla och rita. I miljön 
kan man även sätta upp namn vid föremål och bilder så att barnen förstår att ord och bild hör 
ihop (Eriksen- Hagtvet, 1994).   

 
 

Läsläxa och läsutvecklingschema 
 
Läsläxa är ju något som ofta diskuteras. Det förekom på alla skolor som ingick i min 
undersökning. Där de hade läsläxa hade alla barn detta, fast det var väldigt individuellt hur 
den såg ut för varje barn. En del tryckte på vikten av att barnen skall få läsa skönlitteratur så 
snabbt som möjligt. Man poängterade också hur viktigt det är att en vuxen lyssnar på barnet 
när det läser i skolan. Det framkom  också att tiden inte alltid räcker till. I en av kommunerna  
arbetar man mycket med läsutvecklingsschema s k LUS (Allard, Rudqvist & Sundblad, 2002) 
där alla årskurser (1-9) på alla skolor är med. Detta är ett bra sätt som gör att man redan från 
början kan se hur varje barn utvecklar sin läsning. Man tävlar här inte med varandra, utan 
varje barn har ett individuellt LUS-schema där man ser hur varje barn utvecklas. 
Läsutvecklingsschema finns på en del av de andra skolorna också, men det är inte så 
utvecklat. 
 

Viktigt att inte se läsläxan som en läxa utan mera som en övning, vi engagerar 
föräldrarna att delta i barnens läsutveckling. I början behöver barnen  läsa lite 
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och ofta, då är det ett utmärkt sätt att barnen även läser hemma. I en god 
läsutveckling skall alltid föräldrarna vara delaktiga (Pedagog D). 

 
I början skall barnen läsa lite och ofta, och därför blir alla vuxna som kan hjälpa till 
värdefulla. Föräldrarna blir här till stor betydelse för barnen eftersom de har möjligheter att 
lyssna på barnen varje dag de läser. I läsutvecklingsschemat kan man inte bara se hur barnet 
läser utan även få en uppfattning om de förstår vad de läser och kan återberätta texten (Allard, 
Rudqvist & Sundblad, 2002).  
 
 
Sammanfattning – barns olika sätt att lära 
 
Barnen har olika förutsättningar när de kommer till skolan och utvecklingen sker på olika sätt 
för varje barn. Att stimulera barnen och visa på att läsning och skrivning hör ihop är ett bra 
alternativ för den fortsatta läs- och skrivutvecklingen. Läsläxa förekom på alla skolorna och 
den är mycket individuell. Den består gärna av skönlitterära böcker utifrån barnens egna 
intressen. För att nå ett gemensamt mål aktiveras föräldrar att ingå i barnens 
kunskapsutveckling (Lindö, 2002). Läsutvecklingsschemat är ett bra sätt att ”mäta” 
färdigheterna och där kan barnen själva se hur deras läsutveckling förändras och går framåt. 

 
 
Diskussion    
 
Mitt syfte med undersökningen var att undersöka vilka uppfattningar pedagoger har om hur 
man skapar en stimulerande miljö. I undersökningen ville jag också få fram hur pedagogerna 
menar att de gör för att stimulera barns nyfikenhet och lust att lära när det gäller läs- och 
skrivutveckling, samt hur de säger att de arbetar för att varje barn ska få använda sitt eget sätt 
att lära.  
 
I min studie framkom hur pedagogerna arbetar. När jag sammanfattat resultatet kände jag  
utifrån pedagogernas svar, att de hade en trygghet och en kunskap som visade att de visste 
varför men att detta inte alltid kom fram så klart i deras svar. Världen är enkel och självklar 
för dem, och därför behöver de inte sätta ord på det. Kanske berodde det på att jag är en 
oerfaren forskare och jag skulle kanske ha haft några ytterligare frågor. En annan sida av 
saken kan också vara att jag haft med mig för mycket förförståelse och haft svårt att lägga den 
åt sidan. Eftersom jag redan arbetar i skolan kanske jag har lite svårt att ta till mig vissa delar 
och ser resultatet på ett mer igenkännande sätt och jämför med min egen verklighet.  
 
 
Stimulerande miljö 
 
Det har varit intressant att få ta del av så många olika erfarenheter när det gäller hur man kan 
få en stimulerande miljö för barnen där de kan utvecklas och ta emot kunskap på så många 
olika sätt. Tidigare  forskning har visat att man skall använda så många sinnen som möjligt 
och detta ser jag att man gör i de olika verksamheter som jag har besökt. Undersökningen 
visar på olika uppfattningar om hur pedagogerna arbetar för att få en så stimulerande miljö 
som möjligt för att barnen  skall utvecklas utifrån sin egen förmåga och förförståelse. 
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Andra intressanta resultat är att pedagogerna menar att när man skapar en stimulerande miljö 
måste de grundläggande behoven tillfredställas först. Då tänker jag närmast på tryggheten, 
personliga och  sociala behov.  
 
Vygotsky visar i sin forskning hur viktig den sociala miljön runt barnet är både i hemmet och 
skolan. Han säger också att utvecklingen sker från det yttre till det inre och därför bör barnets 
omgivning vara stimulerande så att det finns mycket att ta till sig och utveckla vidare. 
Pedagogerna i min studie framhåller också att man måste visa stort intresse för barns 
kunskapsutvecklande och tillsammans med kollegor och föräldrar arbeta mot ett gemensamt 
mål. Man måste stimulera barnet så att det självt tar över initiativet till sin egen 
kunskapsutveckling.  
 
Studien visar också att pedagogerna tar tillvara barnens olika förutsättningar, intressen och 
inlärningssätt. Detta skapar gynnsammare förutsättningar för barnens motivation och 
arbetssätt. De visar på många olika möjligheter och att stimulera barnen, t.ex.genom att man i 
klassrummet har olika material framme som ser inbjudande och lockande ut. Då kan man 
utnyttja barns många olika sätt att ta till sig kunskap eftersom de har många aktiviteter att ta 
till. I en del av rummet kan man ha en affär (inköpslistor), post (brev och kort) eller bank 
(avier) och utifrån detta kan pedagogen koppla samman läs- och skrivövningar med den lek 
som pågår i klassrummet. Man kan även ha ett målarrum där barnen kan få utlopp för sin 
skaparkraft genom att använda flera av sina sinnen och få möjlighet att lära med alla sina 
uttrycksmedel. Barnen måste också få möjligheter att använda sin fantasi. Som exempel kan 
barnen få lyssna till en berättelse och sedan få skriva eller rita en fortsättning utifrån sin egen 
förmåga. Vissa barn skriver mycket text medan andra ritar bilder och skriver något enda ord. 
 
 
Utbildning och samarbete  
 
Forskningen idag SOU 1997:108 anser att lärarkompetensen är viktig för att utveckla barnens 
läs- och skivförmåga och för att förhindra att läs- och skrivsvårigheter uppstår. Detta känns 
helt rätt. Min undersökning visar att pedagoger också har en stark vilja att skapa möjligheter. 
Det är viktigt att se möjligheterna bland svårigheterna. Pedagogerna jag intervjuat är mycket 
skickliga på att välja det arbetssätt som passar det enskilda barnet och även gruppen. Detta har 
jag fått fram i intervjuerna , men jag vet ju inte om deras svar stämmer överens med hur 
verkligheten fungerar. De kan ju ha svarat utifrån vad de tror jag vill ha för svar eller utifrån 
vad som kommit fram i litteraturen och forskningen. 
 
När man har kontakt med barn från förskolan och i skolan, kan man finna en ”röd tråd” som  
genomsyrar verksamheten. Vill man arbeta för att få en ”röd tråd” men bara har barnen  under 
kortare tid, måste samarbetet mellan pedagogerna fungera bra. Det är också en trygghet i 
arbetet om det finns speciallärare till hjälp om det uppstår problem under vägen. När barnen 
kommer till förskoleklassen är det viktigt att de har en stadig grund att stå på för det fortsatta 
skolarbetet. Man bör ha kontakt med förskolan innan barnen kommer till förskoleklassen för 
att få reda på hur deras arbetssätt har sett ut. Detta kan vi i skolan då arbeta vidare med. På 
många ställen har förskolan en ”röd tråd” och skolan en annan. Därför är det på tiden att vi 
börjar att arbeta tillsammans med förskolorna för att barnen skall få en så bra start som 
möjligt för framtiden. En fundering: Hur gör man som nyexaminerad lärare? Det har 
framkommit kritik på lärarutbildningen att studenterna får med sig för lite av hur man arbetar 
med läs- och skrivutveckling. Det måste kännas svårt att som nyutbildad lärare komma ut på 
sitt första arbete utan erfarenhet och ändå ta ansvar för undervisningen. Jag har arbetat i 
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skolan några år innan jag kom till utbildningen, och där har jag sett hur viktigt arbetslaget på 
skolan är. Lärarna har erfarenhet och de kan dela med sig av den. 
 
Metod 
 
Genomgående tycker alla pedagogerna att man inte kan använda en metod utan att man bör 
blanda olika tillvägagångssätt och samtidigt se till barnens behov. Under olika tider har 
metoder växlat men de pedagoger jag har intervjuat har svarat att de utgår från ljudmetoden 
och byggt vidare på den utifrån barnens behov och metoden blir snabbt individanpassad. Är 
man trygg i sin arbetsroll vågar man gå sin egen väg. Börjar man med ljudmetoden kan ju 
barnen lyssna och känna på orden, sedan försöker de att skriva som det låter. Jag håller med 
mina pedagoger om att det är viktigare att veta hur bokstäverna låter än vad de heter. Barnen 
har lättare att skriva när de hör ljuden och kan få ihop ord. I början blir det ofta ord med bara 
konsonanter eftersom dessa hörs bäst, men resten kommer så småningom.  
 
 
Läsning och skrivning 
 
Att på en och samma gång uppmuntra läsning och skrivning är ett arbetssätt som fungerar bra, 
svarade alla pedagogerna. För oss vuxna kan det vara svårt att läsa texten som barnen skriver 
men vi måste ändå uppmuntra barnen att fortsätta så. 
 
Intressant i min undersökning är att alla pedagogerna ansåg att läs- och skrivutveckling följs 
åt. I Graves undersökning uppfattar 90 % av barnen som börjar skolan att de kan skriva. 
Däremot är det bara 15 % av barnen som säger att de kan läsa vid skolstarten (Björk & 
Liberg, 2002). Mina funderingar runt detta blir att det är bättre att börja med skrivningen och 
låta läsningen komma i andra hand. Att barnen får skriva mycket är ett bra sätt att få dem att 
förstå förhållandet mellan bokstavens tecken och ljud. Det är lättare för barnen att skriva när 
de får bestämma orden själva. När de läser är det någon annan som bestämt orden och då blir 
det genast svårare för barnen.  
 
 
Barns olika kunskap och speciallärare 
 
Pedagogerna påpekar att barnen har med sig olika kunskap när de kommer till skolan. En del 
har haft föräldrar som pratat och läst mycket för sina barn medan andra barn kanske inte har 
fått ta del av mycket språk eller litteratur. Därför kan det som barnen har med sig vara väldigt 
varierande och detta måste vi som pedagoger vara uppmärksamma på.  Som pedagog bör man 
uppmuntra föräldrar att bli aktiva i barns läs- och skrivutveckling, uppmuntra dessa att läsa 
och lyssna på barnen varje dag. De kan gärna ta någon lättläst skönlitteratur till att börja med. 
Då kan man ta tillvara barns intresse och kan få dem nyfikna på att läsa vidare. De kommer 
också att förstå vad nytta man har av att kunna läsa. 
 
I undersökningen framkommer tydligt att vägen till målet går att nå på olika sätt. Detta går 
helt i linje med vad jag själv vill få fram i mitt arbete. Det innebär inte att alla barn skall  
hinna med samma mängd arbetsmoment, och inte på samma sätt, utan att de har möjlighet att 
ta till sig kunskap utifrån sin egen utveckling och förmåga. Pedagogerna har ett stort ansvar 
när det gäller att tillgodose varje barn individuellt.  
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På de flesta skolor som jag varit på har de tillgång till speciallärare. Det är tryggt för barn med 
talsvårigheter eller andra liknande språksvårigheter att kunna få hjälp så snabbt som möjligt. 
På så sätt kan vi stödja barnen i deras vidare utveckling. Specialläraren och pedagogen måste 
tidigt hitta olika sätt att hjälpa dessa barn, och mycket kan också användas i klassrummet så 
att de andra barnen kan ta del av detta. Pedagogerna hävdar att det är viktigt att barnen får 
använda många ”språk” och uttryckssätt eftersom vi vet att barnen tar till sig kunskap på så 
många olika sätt. I förlängningen hittar man varje barns individuella sätt att lära.       
 
 
Leken 
 
Oväntat för mig var att ingen i undersökningen tog upp lekens betydelse för barns utveckling. 
Beror detta på att alla är utbildade lärare och att jag som förskollärare reagerar på detta 
eftersom jag ser på leken och dess betydelse på ett helt annat sätt? Mycket forskning som är 
gjord, fast kanske mest på yngre barn, poängterar verkligen hur viktig leken är för barns 
utveckling och inlärning (Lindö, 2002). Numera är förskoleklassen integrerad i skolan och i 
samband med detta skulle förskolans pedagogik ingå i skolans värld, och därmed skulle också 
leken följa med upp i de första skolåren. Barnen bearbetar mycket i leken. Deras fantasi 
blandas med verkligheten och gör så att de förstår och lär sig mycket om den värld vi lever i. 
Det jag kan se och förstå idag är att det inte riktigt blivit så. Det är tråkigt att så mycket 
positivt, som leken har att tillföra, faller bort på grund av att man i skolan måste lära sig en 
massa annat och på ett annat sätt. Det pedagogerna framhöll, när det gäller lek, är ju att 
språklekar, rim och ramsor, olika spel och pussel, bygglek är något viktigt. Jag tänker mera på 
den spontana leken där barnen bearbetar sina känslor och upplevelser. Samtidigt härmar de 
oss vuxna och tar efter hur vi  beter oss i vuxenvärlden. Detta är ju mycket lärorikt för barnen. 
Vi läser och skriver m m och då förstår ju barnen att det är något viktigt eftersom vi vuxna 
gör det. I leken använder sig barnen av att leka affär, skola, post m m. Detta innebär ju att 
läsning och skrivning hamnar i ett naturligt sammanhang och när det ingår i leken känns det 
nyfiket och kravlöst.  
 
 
Läsläxa 
 
Läsläxan är ett ämne som stötts och blötts i många år. I undersökningen kom det fram att 
pedagogerna såg detta som en nödvändighet för att barnen skall få extra möjligheter till 
lästräning varje dag. Pedagogerna själva läser med barnen varje dag i skolan, men om 
föräldrarna involveras har barnen ytterligare en chans att få lästräning. Föräldrarna kan läsa 
hemma med barnen och då förstår också  barnen vikten av att kunna läsa. Det är inte bara 
skolan som tycker det är viktigt utan även föräldrarna hemma.    
 
 
Min framtidsvision 
 
Om jag som pedagog har ett tillåtande arbetsklimat i klassrummet måste jag kunna vara 
flexibel och på många olika sätt göra barnen nyfikna på att lära sig. Jag skall vara lyhörd och 
ta tillvara deras tidigare erfarenhet och intressen. Med hjälp av detta vill jag göra inlärningen 
positiv och intressant för alla barnen. Dewey´s Learning by doing  är ett ypperligt sätt att 
arbeta på. Barnen skall få använda alla sina sinnen, ”språk” och uttryckssätt för att förstå och 
uppfatta hur saker och ting hänger ihop. Alla barn lär på olika sätt och därför måste det 
erbjudas olika sätt att ta till sig kunskap. Att använda mycket bild, drama och idrott där 
barnen får använda sin fantasi och sin egen kropp är ett mycket bra sätt vid inlärning. I mitt 



 25

fortsatta arbete i skolan hoppas jag att min nyfikenhet skall prägla mitt arbetssätt med barnen. 
Jag hoppas att jag kan stimulera  barnen så att de blir  nyfikna och  får lust att lära, var och en 
utifrån sitt individuella sätt att ta till sig kunskap. Jag hoppas även att jag kan påverka mina 
kollegor så att skolan kan få en stimulerande miljö där barnen känner att ”här vill jag vara 
varje dag” för att det är inspirerande, positivt och roligt. 
Den här devisen finns anslagen i många lärarrum i Nya Zeeland (Björk, Sandberg & Liberg 
1995, s 69) 
 

Om barn är 
oförmögna att lära sig 
bör vi anta 
att vi ännu inte 
hittat det rätta sättet att undervisa dem 

 
 
 
 
Vidare forskning 
Om jag skulle forska vidare vore det intressant att delta i undervisningen för att observera 
lärare vid barns inlärningstillfälle. Där kan man också uppfatta hur barn tar till sig kunskap. 
För att få en större inblick i barns läs- och skrivutveckling och deras egna sätt att lära kan man 
observera och intervjua barn.  
 
Loris Malaguzzi som har grundat och är chef för de kommunala förskolorna i Reggio Emilia 
har skrivit denna dikt om barns hundra språk (Lindö, 2002, s 91): 
 
 

Vetenskap och fantasteri 
 
Ett barn har hundra språk 
men berövas nittionio. 
Skolan och kulturen 
skiljer huvudet från kroppen. 
De tvingar en att tänka utan kropp 
och handla utan huvud. 
Leken och arbetet, 
verkligheten och fantasin 
vetenskapen och fantasteriet 
det inre och det yttre  
görs till varandras motsatser.1 
 

 
Detta får bli de avslutande orden i mitt arbete. 
 
 
 

                                                           
1 Lindö citerar Wallin & Barsotti 1981 
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Bilaga  
 
Intervjufrågor  
 
 
 
1. Vad är en stimulerande miljö för dig? 
 
 
1b   Hur arbetar du med miljön så att den kan bli stimulerande? 
 
 
2.    Hur ser du på läsutveckling hos barn generellt. Hur ser den ut?  
 
 
3.  Hur arbetar du med läsinlärning? 
 
 
4. Behövs det någon metod för läsinlärning? 

Använder du någon speciell?  
 
 
5. Hur är barn som är nyfikna? 
 
 
5b  Skiljer sig nyfikenheten åt mellan barn? 
 
 
6.  På vilket sätt får du barn nyfikna? 

Hur gör du? 
 
 
7. Hur tror du att det går till när barn skall lära sig saker, generellt? 
 
 
7b. Skiljer det sig från hur det går till när barn lär sig läsa? 
 
 
8.   Hur arbetar du med barn som har egna sätt att lära sig? 
 
 
9. Vågar du ta tillvara barns egna sätt att lära sig? Hur? 
 
 
Är det något jag glömt att fråga som du vill tillägga i anslutning till det vi pratat om? 
 
 


