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1 Inledning   
 
Språket är källan till kunskap. Utan språk är vi inte hela människor och har svårt att förstå vår 
omgivning. Ett barn föds med ett inbyggt, biologiskt språksinne och börjar jollra, men efter 
sex månaders ålder tystnar barnet om det inte får verbal återkoppling och stimulans (Maltén, 
2002, Evenshaug och Hallen, 2001). Det visar undersökningar gjorda på barn med döva 
föräldrar. Barn har en fantastisk förmåga att lära, de lär sig ett språk grammatiskt, utan någon 
undervisning. Det betyder dock inte att de kan lära sig utan yttre stimulans. De vuxna runt 
barnet har stor betydelse, barnen är beroende av yttre stimuli för att utveckla sitt språk 
optimalt.  
  
 De vuxnas följsamhet mot barnet i dess trevande språkförsök innehar  

en nyckelroll på språkutvecklingens scen. Får inte barnet återkoppling (feedback)  
på sina språkliga ”försöksballonger”, kan tal och språkutvecklingen hämmas.  
Kommunikation mellan vuxna och barn i språksituationer utgör språkutvecklingens  
A och O. Språk är kommunikation. Språkanvändning är en skapande process där  
individ och omvärld möts. Språkutveckling går hand i hand med lärande och 
 identitetsutveckling (Maltén, 2002, s.109).  

 
Idag arbetar man mycket med ämnet svenska under barnens första skolår. Ändå är det så att 
en del barn då har svårt att tillägna sig det skrivna språket. Hur arbetar man med barns 
språkutveckling på förskolan? Finns det möjligheter att, i förskolan/sexårsverksamheterna, 
förebygga att barn får svårigheter med språket? 
 
 I förskoleåldern är barnets ordförråd och begreppsbildning viktiga aspekter 
 av språket som utvecklas. Här är det viktigt att man låter barnet genom egna 
 erfarenheter pröva ordets innebörd. Barnets egna hypoteser om ordens betydelse 
 är en viktig faktor i den inledande språkutvecklingen (Arnqvist, 1993, s.142).  
 
1.1 Bakgrund 
 
Att barn är olika och att de lär på olika sätt är något som vi pedagoger lär oss under vår 
utbildningstid. När vi sedan, efter utbildningstidens slut, kommer ut i yrkeslivet ser vi att detta 
stämmer väl överens med verkligheten. Det finns en språklig variation hos våra elever som är 
helt normal och som kommer sig av olika ärvda och miljömässiga faktorer (Evenshaug & 
Hallen, 2001). Enligt skollagen skall alla barn erbjudas en utbildning som är anpassad efter 
alla barns olika förutsättningar och behov. Enligt Salamancadeklarationen och läroplanen 
skall vi ha en skola för alla barn, d.v.s. det är skolan som skall anpassa sig till eleverna. 
 
 Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola, behärskar 
 det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar 
 i tal och skrift (Lpo94, s.15). 
 
Enligt Gustavsson (Skolverket, 2002) finns det en stor diagnoskultur i skolan, där barn hela 
tiden bedöms och klassificeras. Det är lättare att se barnens hinder än dess möjligheter.  Barn i 
behov av särskilt stöd är då ofta de som till följd av detta särskiljs från barngruppen. Redan 
tidigt påverkas självkänslan av yttre faktorer i barnens omgivning. ”Har man svårt att läsa och 
skriva eller behöver längre tid än andra för sin inlärning suddas bilden av ett intelligent barn 
snart ut och ersätts med dess motsats” (Wellros, 1999, s.83).  
 
Läsförmågan i år 1 varierar mellan olika skolor. På vissa skolor har de ofta ett stort antal 
läsare när eleverna börjar år 1. Är detta en slump eller har de utformat sin sexårsverksamhet 
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så att den stimulerar barnens språkutveckling i positiv riktning och därför genererar många 
tidiga läsare? Har den sociala miljön stor betydelse? Kommer de tidiga läsarna från 
familjer/miljöer med hög andel välutbildade och bokläsande föräldrar som gör allt för att 
stimulera sina barns språk? Har motorik och reflexer betydelse? Enligt Gustavsson och Hugoh 
(1987) så kan kvarvarande reflexer och en sent utvecklad motorik ha stor betydelse för 
barnens framtida läsinlärning. 
 
Barn/elever har behov av olika sorters stimulans utifrån de olika förutsättningar och behov de 
har. Vi som arbetar med dessa barn/elever måste anpassa vårt arbetssätt och bemötande 
utifrån dessa behov. Det gör att förskolans, sexårsverksamheternas och skolans roll blir 
mycket viktig, om vi skall kunna ge våra barn/elever en likvärdig chans i en skola för alla, 
oavsett hemmiljö eller upptagningsområdets sociala struktur. Enligt Wellros (1999) har 
skolbarns självkänsla ett samband med vilken ställning de upplever att de har i samhället. 
Identiteten och självbilden byggs upp i samklang med omgivande faktorer. Evenshaug och 
Hallen (2001) skriver om familjens centrala roll i barnens socialisationsprocess. Den 
”fungerar som ett ‘filter’ som modifierar alla andra former av påverkan” (Evenshaug & 
Hallen, s.33). Genom föräldrarna och i samspel med dessa får barnen ta del av ”kulturens och 
samhällets värderingar, normer och roller” (Evenshaug & Hallen, s.33). Familjens roll är 
viktigast och starkast då barnen är små, dess roll blir mindre viktig och ger plats åt andra 
socialisationsfaktorer ju äldre barnen blir. Skolpersonalens bemötande och förhållningssätt 
påverkar skolbarnens självkänsla, vilken har betydelse då elever skall inhämta kunskap i 
skolan Wellros (1999). Även Holmsten (Skolverket, 2002) skriver om skolans betydelse, då 
det gäller att bemöta barns olikheter professionellt. 
 
1.2  Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om det är vanligt med läsare i sexårsverksamheter. Vi 
vill också försöka lokalisera några sexårsverksamheter som, procentuellt sett, avlämnat många 
tidiga läsare för att undersöka deras framgångskoncept. Finns det gemensamma faktorer i de 
undersökta intervjugruppernas arbetssätt som gynnar tidig läsutveckling? Har sociala faktorer 
betydelse för språket och den tidiga lässtarten? 
 
Ordförklaringar 
 

• Med sexårsverksamhet menar vi de olika organisationsformer som innefattar de 
svenska sexåringarna exempelvis förskoleklass, barnskola och förskola - år 2 

• Med tidiga läsare menar vi barn som läser då de börjar i år 1, dvs. den obligatoriska 
skolans första år. 

• Med sociala faktorer menar vi den sociala struktur som omger och påverkar barnet i 
dess vardag, exempelvis familjens sammansättning och struktur, det stöd och de 
förväntningar den har på barnet, lärarnas förhållningssätt och förväntningar, hur den 
egna klassen fungerar socialt m.m.  
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2 Litteraturgenomgång 
 
Det centrala begreppet i vårt arbete är förebyggande pedagogiskt arbete. Inledningsvis 
kommer vi att lyfta fram språkets betydelse, men även läs- och skrivsvårigheter eftersom det 
är en viktig faktor som har betydelse om man vill undvika hinder i språkutvecklingen.  
Därefter diskuterar vi olika faktorer som kan påverka språktillägnandet. Även 
socialpedagogiska aspekter kommer att diskuteras då vi utgår från en pedagogisk helhetssyn, 
vilken innefattar yttre faktorer som påverkar barns/elevers studiesituation. 
 
2.1 Språk 
 
Språk är vårt kommunikationssystem som har till uppgift att förmedla tankar och känslor. Ett 
språkligt tecken har två delar: uttryck och innehåll. Människans språk är uppbyggt av ett 
oändligt antal ord och kombinationer, trots att antalet språkljud (fonem) är ganska begränsat. 
Hjärnan har en vital betydelse för språket. Om hjärnan skadas kan det påverka vårt språk, 
även om talapparaten är intakt. Språkutvecklingen börjar redan i fosterstadiet och fortgår fram 
till ett fullt utvecklat språk vid 4-5 års ålder. Det finns idag omkring 5000 till 6000 olika språk 
i världen. Språken brukar delas in i språkfamiljer och de flesta språk tillhör någon av de 30 
olika familjerna.(Bonniers Multimedialexikon, 1999). 
 
Språkets viktigaste del är att förmedla budskap. Barn använder språket för att förmedla sina 
behov, känslor och attityder till sin omvärld. Människan är unik när det gäller den språkliga 
förmågan. Kommunikationsförmågan tycks vara skild från andra arters kommunikation och vi 
har med språkets hjälp möjlighet att skapa ord, meningar och hela meddelanden, vilket djuren 
saknar. Språket utvecklas mest under förskoleperioden och då finns en kritisk period för 
språktillägnandet. ”Såväl Piaget som Chomsky lägger stor vikt vid språkträning under 
förskolestadiet. Båda anser att barnet är ytterst mottagligt för språkutveckling under denna 
period.”(Maltén, s.108). I en studie på ett barn som, på grund av isolering, inte fått möjlighet 
att tillägna sig något språk har det visat sig att det senare i livet varit svårt att kompensera och 
reparera språket. I studien fick barnet språklig stimulans i tonåren, trots det kunde inte ett 
fullvärdigt språk utvecklas. Det visade sig att barnet förlorat sin förmåga att använda den 
vänstra hjärnhalvan, där språkcentra ligger, utan istället använde den högra vid 
språkbearbetning  (Arnqvist, 1993). 
 
Att kunna tillägna sig ett språk är en fantastisk upplevelse. Vi lär oss språket i vårt umgänge 
med vuxna och andra barn. Språket är nödvändigt för att vi ska kunna göra oss förstådda. 
Fungerar inte detta är risken stor att frustrationen och knytnävarna kommer fram. De flesta 
barn vet exakt vilka ord som passar när man är med kompisarna på skolgården och vilka som 
inte passar när mormor och morfar kommer på besök. Man bygger upp en fingertoppskänsla 
vilket språk som kan användas i olika sammanhang  (Lindstedt, 2002) 
 
2.1.1 Språkliga teorier 
 
Nedan redogör vi för några av de tankar som forskare på området fört fram om barns 
språkutvecklig samt vilka faktorer som anses ha betydelse för den. 
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Under början av 1900-talet var forskarna mest inriktade på hur språket i sig utvecklades och 
det ägnades inte så stort intresse åt de faktorer som påverkade språkutvecklingen.  
 
Vissa faktorer är dock forskarna eniga om (Arnqvist, 1993). 
 

• De flesta barn börjar jollra vid ungefär 6 månaders ålder. 
• De flesta barn säger sitt första ord mellan åttonde och artonde månaden. 
• De flesta barn gör de första kombinationerna av ord vid ca två års ålder. 
• De flesta barn behärskar de grundläggande grammatiska reglerna vid fyra-fem års ålder 
      ( Berk, 1989. Arnqvist, 1993, s.24). 
  

Enligt Arnqvist (1993) genomsyrades debatten på 50-60-talet av diskussioner kring teorier om 
arvet och miljön. Frågan var vilken av dessa faktorer som var viktigast för språkets 
utveckling.  
 
De teorier som idag påverkar forskning om språket tar också hänsyn till barns kognitiva 
utveckling. Arnqvist förklarar enkelt att Piagets teori går ut på att tänkandet är grunden för 
barns språkliga utveckling. Enligt Vygotskijs teori styr språket den kognitiva utvecklingen. 
Andra som t.ex. Bruner tror inte att det går att skilja på språket och tanken, han tror att de hela 
tiden interagerar och är oskiljaktiga. Även Vygotskij och Piaget tror på ett samspel men de 
betonar dock en av delarna som viktigare än den andra (Maltén, 2002). 
 
Tre teorier om språkutveckling;  
 

• inlärningsteorier  
 
”tillskriver miljön en avgörande betydelse” (Maltén, 2002, s.100). 
Barns språk utvecklas olika beroende på vilken miljö de växer upp i. Det är bra att växa upp i 
språkligt rika miljöer. ”Den miljöinriktade förklaringen till språkinlärningen understryker 
betydelsen av goda språkliga förebilder som det växande barnet kan imitera.” 
  

• biologiska teorier  
 

”fokuserar på medfödda genetiska faktorer bakom språkutvecklingen” (Maltén, 2002, s.100).. 
Arvet är enligt Piaget den viktigaste faktorn för språkutvecklingen. Enligt honom följer 
språkutvecklingen den kognitiva utvecklingen i olika steg/faser. De som förespråkar denna 
teori talar även ofta om olika kritiska perioder då barnen skall vara extra 
mottagliga/utvecklingsbara ur språklig synvinkel  (Maltén, 2002). 
 

• samspelsteorier  
 

”ser språkutvecklingen som resultatet av ett samspel mellan de biologiska förutsättningarna 
och den omgivande miljön.” (Maltén, s.100). Trots att Piaget tycker att arvet är den viktigaste 
faktorn och Vygotskij tycker att miljön är viktigast kan de också sättas in som samspelsteorins 
företrädare. De tror, liksom bl.a. Bruner, att både arvet och miljön har en betydelse för 
språkutvecklingen och att dessa faktorer samspelar  (Maltén, 2002). 
 
Som man kan se ovan finns tre stora och vedertagna språkteorier. De betonar olika faktorer 
som har betydelse för barns språkutvecklig.  Som vi har förstått det finns idag, trots att 
forskarna betonar olika saker, en samstämmighet kring uppfattningen om att inte bara en utan 
flera faktorer samverkar när barns språk utvecklas. 
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2.2 Språklig medvetenhet 
 
Fajerson och Rehnvall (1992) skriver att begreppet språklig medvetenhet användes av Piaget 
1929 och av Vygotsky 1934. Det begrepp vi tänker på som språklig medvetenhet 
introducerades av Mattingly 1972 och han poängterade att språklig medvetenhet var en viktig 
del vid läs- och skrivinlärningen och att den var en förutsättning för att lära sig läsa och 
skriva. Först i början av 1980-talet började man använda begreppet. ”Språklig medvetenhet 
innebär att skifta uppmärksamhet från språkets betydelsesida till dess formsida” (Fajerson & 
Renvall, 1992, s.5). I begreppet ingår förutom förståelsen att man ska kunna segmentera en 
mening i fraser, stavelser, ord och språkljud och sedan kunna sätta samman dessa till 
språkliga enheter igen. Språklig medvetenhet kan delas upp på följande sätt. 
 
 Fonologisk medvetenhet= medvetenhet om ljudets ljudstruktur 
 Morfologisk medvetenhet= medvetenhet om ordets delar, stam  

och olika ändelser, ordbildning. 
Syntaktisk medvetenhet= medvetenhet hur språkets morfem  
sätts samman till satser ( hur en mening är uppbyggd). 
Pragmatisk medvetenhet= medvetenhet om hur språket används 

 (Fajerson & Renvall, 1992, s.5-6) 
 
Om man ex. frågar en fyraåring om den kan säga ett långt ord kanske den säger ordet tåg, 
eftersom ett tåg är långt i verkligheten, frågar du efter ett kort ord blir kanske svaret 
lillasysters tår. Barnet blandar då ihop ordets form med dess betydelse. Många forskare menar 
att när barn börjar med rim och ramsor, börjar de bli språkligt medvetna. Barn visar hur 
språkligt medvetna de är då de använder ”Rim och ramsor, låtsaslekar och rollekar, språklekar 
som gåtor och roliga historier, omdömen om språkliga yttrande, självrättning och rättning av 
andra, förståelse och tolkning, metaspråklig vokabulär -barnet förstår vad ord betyder och de 
ord som barnet använder om språkliga företeelser” (Fajerson & Renvall, 1992, s.6).  
 
Bornholmsprojektet är namnet på ett forskningsprojekt där den språkliga medvetenheten stod 
i fokus. Projekt genomfördes under fyra års tid på Bornholm och Jylland av Häggström och 
Lundberg (1994). I det ingick dagliga, väl utprovade, språklekar. Forskningsresultatet visade 
att de barn som låg i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter gynnades mest av alla 
av språklekarna. För bästa resultat tränades barnen 15-20 minuter varje dag. Detta skedde 
under 8 månader och när barnen började årskurs 1, så repeterade man allt under 8 veckor. 
Språklekarna var mycket strukturerade och ökade successivt i svårighetsgrad. Det viktigaste 
var att det kändes lustfyllt och att ingen fick känna sig utanför (Madison och Johansson, 
1999). Även Konsensusprojektet (Skolverket, 2003) betonar nyttan av språklekar som gynnar 
den fonologiska medvetenheten, i rapporten sägs dock att ”Fokus på fonologi i 
läsinlärningsstarten får inte innebära att bokstavskunskapen sätts åt sidan. Barn måste 
uppmuntras att skriva bokstäver, ord och meddelanden redan från förskoleåldern” 
(Skolverket, 2003, s. 39). 
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2.3 Läs- och skrivsvårigheter 
 
Metoder och möjligheter att förebygga läs- och skrivsvårigheter finns idag och för att kunna 
förstå bakomliggande orsaker följer här en genomgång och definition av läs- och 
skrivsvårigheter. 
 
Ordet dyslexi kommer från grekiskans dyslexia och är bildat av grekiska orden dys (svår) och 
lexia (tal, ord). Ordet ordblindhet förekommer fortfarande ofta och ibland används uttrycken 
specifika läs- och skrivsvårigheter eller läs- och skrivretardering. En fullständig kartläggning 
av alla positiva och negativa faktorer är det viktigaste vid alla läs- och skrivsvårigheter. En 
fullständig utredning omfattar anamnes, talstatus, intellekt, neurologisk undersökning, 
hereditet, sen fysisk utveckling och eventuella syn- och hörselproblem (Madison och 
Johansson ,1999). Enligt Höien och Lundberg (2001) är definitionen lite mer omfattande. 
 
 Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är viktiga för  

att kunna utnyttja skriftens principer vid kodning av språket. Störningen  
ger sig först till känna som svårigheter med att uppnå en automatiserad  
ordavkodning vid läsning. Störningen kommer också tydligt fram  
genom dålig rättskrivning. Den dyslektiska störningen går som regel  
igen i familjen, och man kan anta att en genetisk disposition ligger till  
grund. Karakteristiskt för dyslexi är också att störningen är ihållande.  
Även om läsningen efter hand blir acceptabel, kvarstår ofta  
rättskrivningssvårigheterna. Vid en mer grundlig kartläggning av de 
fonologiska färdigheterna finner man att svagheten på detta område  
ofta kvarstår upp i vuxen ålder  (Höien & Lundberg, 2001, s.20-21). 

 
De största problemen vid dyslexi är svårigheter med ordavkodningen och rättskrivning. 
Läsning är både avkodning och förståelse, en dyslektiker använder all sin kapacitet att avkoda 
ordet och på detta sätt försvinner förståelsen. Detta kan bero på en svaghet i det fonologiska 
systemet, men det kan också vara en svaghet att identifiera presenterade sinnesintryck. Bakom 
den fonologiska störningen finns avvikelser av neurologisk struktur, där orsaken är ett 
komplicerat samspel mellan genetiska faktorer och miljöpåverkan. Dyslexi delades på 60-talet 
upp i två olika undergrupper, auditiv dyslexi och visuell dyslexi. Vid auditiv dyslexi förekom 
svårigheter att skilja språkljud åt som låter liknande och svårigheter att binda samman ljud 
och vid visuell dyslexi förekom svårigheter att tolka och minnas bokstäver. Många olika 
forskare har därefter försökt att undergruppera personer med dyslexi i en mängd olika 
undergruppsteorier, men Höien och Lundberg (2001) ställer sig här frågan om inte skillnad i 
undervisning eller miljöpåverkan kan ha betydelse för de många olika undergrupper som 
finns. En annan fråga de ställer sig som är intressant är om alla dessa olika typer av dyslexi 
kanske bara visar olika nivåer i läsutvecklingen. Med nya undersökningsmetoder och en större 
insikt i hjärnans anatomi kommer säkert en hel del nya rön att presenteras i framtiden. Enligt 
Asmervik, Ogden och Rygvold (2001) har man i skolsammanhang först alltid fokuserat på 
olika individuella orsaksförklaringar och betydligt mindre tittat på yttre inlärningsbetingelser. 
Det finns ett klart samband mellan yttre och inre faktorer. För elever med sämre 
förutsättningar kan en bra social miljö och en bra undervisning förebygga läs- och 
skrivsvårigheter. Detta samband styrks även av de resultat forskarna i konsensusprojektet fått 
fram (Skolverket, 2003). Det varierar väldigt mycket hur stor del som har läs- och 
skrivsvårigheter när man slutar nionde klass, nämligen 5-10 procent upp till 30 procent. 
Förklaringen till den stora variationen skulle kunna vara den mängd av olika mätmetoder som 
finns. Asmervik, Ogden och Rygvold (2001) nämner en undersökning som visar att omkring 
15-20 procent av eleverna får kämpa för att uppfylla skolans krav. Antalet elever med dessa 
svårigheter verkar öka. Förklaringen till detta beror givetvis delvis på ökade kunskaper om 
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läs- och skrivsvårigheter och större uppmärksamhet i samhället. En annan faktor som gör att 
svårigheterna ökar är att samhället idag ser annorlunda ut och informationsmängden har ökat 
och läskraven har blivit betydligt större än för 20 eller 30 år sedan. 
 
Enligt Höien och Lundberg (2001) finns det en del grundläggande pedagogiska principer som 
gynnar en dyslektiker. 
 

• tidig identifiering och tidig hjälp 
• fonologiskt grundarbete 
• direkt undervisning (direkt vägledning) 
• multisensorisk stimulering 
• behärskande, överinlärning och automatisering 
• god inlärningsmiljö 
(Höien & Lundberg, 2001, s.267) 

 
Ny forskning visar att vi kan hjälpa många elever genom att ge dem en extra ”push” i början 
av deras läsinlärning och då gäller det att tänka i nya banor, använda resurser och planera 
undervisningen på ett annat sätt (Höien & Lundberg, 2001). 
 
2.4 Lust och inspiration samt självförtroendets betydelse 
 
Barns framgång i läsning och skrivning kan ha samband med deras självförtroende. Nedan tar 
vi upp några forskares syn på självförtroendets betydelse för läs- och skrivutvecklingen. 
 
Madison och Johansson (1999) skriver att läkande läsning och skrivning är hämtat från 
engelskan ”Remedial reading and writing” (Madison och Johansson, 1999, s.32) som 
innefattar en strategi där det går att kompensera dyslexi. Här ser man till barnet och studerar 
dess medvetande och dess vilja. Det gäller att befria individen från hennes/hans negativa 
självbild. Positivt tänkande och positiv förväntan får eleverna att tro på sig själv. En 
accepterande stämning och en positiv förväntan hos läraren, gör att spänningar och 
blockeringar försvinner. ”Vem och hurudan man är besvaras ofta med hjälp av de svar som 
betydelsefulla personer i ens omgivning har gett på dessa frågor” (Wellros, 1999, s.83). 
Viktiga personer i barnens närhet är bl.a. familj, klasskamrater, lärare o.s.v. Även Evenshaug 
och Hallen (2001) skriver om lärarens och omgivningens förväntningar som ofta är 
självuppfyllande. Det är viktigt att eleven kan se mätbara bevis på framgång så att 
självkänslan ökar. Avslappning i en tillrättalagd och tilltalande miljö gör att 
koncentrationsförmågan ökar och ”befria individen från hans negativa självbild”  (Madison 
och Johansson, 1999, s.33). Även konsensusprojektet betonar elevernas självkänsla samt 
lärarnas timing, vilket innebär att de skall ta tillvara på barnens lust och nyfikenhet då den 
uppenbarar sig (Skolverket, 2003). 
 
De goda principerna genomsyrar den läkande miljön och ger kraft och näring. 
 

• Stegvis inlärning 
• Tid att lära - tid att mogna 
• Uppleva framgång 
• Logik att använda – nya strategier 
• Aktivera alla sinnen 
• Börja rätt 
• Tänka positivt 
(Madison och Johansson 1999 s.40) 
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Lundberg och Herrlin (2004) beskriver ett antal övningar som stimulerar läsutvecklingen.     
”Fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse” 
(Lundberg och Herrlin, 2004, s.9). Det är också viktigt att vara medveten om att alla elever 
utvecklas på olika sätt och att inte alla följer samma utvecklingsmönster. Att inspirera barn till 
läsning är viktigt. Detta arbete inleds med sagoläsning. Duvner (1997) skriver att det gäller att 
möta barnet utifrån dess förutsättningar, att anpassa förväntningar, krav, bemötande, miljö och 
pedagogik. Även i Konsensusprojektet (Skolverket, 2003) betonas vikten av lärarkompetens, 
individualisering samt strukturerat arbetssätt.  
 
Höien och Lundberg (2001) belyser vikten av en god inlärningsmiljö för att skapa lust att lära. 
Också Taube (2000) talar om miljöns betydelse som en förutsättning för lyckad inlärning där 
”frihet från stress i en varm, förstående, accepterande och stödjande atmosfär” (Taube, 2000, 
s.128) betonas. Höien och Lundberg (2001) beskriver hur ett antal lärare och 
specialpedagoger fick skriva ner de tio viktigaste faktorerna för en god läsinlärningsmiljö. De 
var alla pedagoger med lång erfarenhet och hade alla utmärkt sig med att ha goda resultat i 
sina klasser. Nedan följer åtta av de viktigaste faktorerna; 
 
1     Många böcker med olika svårighetsgrad 
3 Färdighetsträning t.ex. fonologisk medvetenhet och mycket läsning av barnböcker 
4 Olika former av läsning ex. körläsning, tystläsning 
5 Olika former av läsmaterial 
6 Processorienterad skrivning 
7 Samma element i undervisningen för lässvaga som för dem med god läsförmåga, men de 

lässvaga behöver mer träning av fonologiska färdigheter 
8 Göra läsinlärningen lustbetonad, mycket beröm och få eleverna att tro på sig själv 
9 Vara noga med uppföljning och kartläggning, täta föräldrasamtal 
  
Det är av oerhörd vikt att framhäva elevens starka sidor. Det har exempelvis visat sig att 
många dyslektiker har kognitiva förutsättningar som kan vara till deras fördel. Dessa starka 
sidor kan vara inom det visuella och spatiala området. Detta kan vara orsaken till att det finns 
speciella förmågor inom matematik, naturvetenskap, teknik och datakunskap bland många 
dyslektiker. ”Det är känt att flera framstående naturvetenskapsmän och tekniker har haft läs- 
och skrivsvårigheter” (Gustavsson & Hugoh, s.20). Modern informationsteknik har visuella 
och grafiska inslag som gör att personer med välutvecklade förmågor att uppfatta mönster och 
tredimensionella figurer har en klar fördel.   
 
2.5 Sociala och kulturella aspekter 
 
Pedagogik är vetenskapen om uppfostran och undervisning och om man lägger till ett socialt 
perspektiv kan det beskrivas som socialpedagogik. Olika samhällsklasser har sedan lång tid 
tillbaka varit ett begrepp i Sverige. De som hade en likartad ställning vad det gäller 
utbildning, yrke, inkomst och levnadsstandard tillhörde samma klass. Debatten kring 
klassamhället har alltid varit stor och vilka kriterier som kännetecknar de olika klasserna har 
växlat genom åren. Under ståndssamhällets tid var en persons börd avgörande och 
samhällsklasserna adel, borgare och präster utvecklades. Under 1900-talet har indelningen 
varit överklass, medelklass och underklass, vilka beskrivs nedan. I svensk valstatistik 
myntades under nittonhundratalets senare del begreppet socialgrupp och då syftade man på en 
persons ställning ur social och ekonomisk synpunkt. Till socialgrupp 1 hörde överklassen och 
högre medelklassen medan arbetarklassen tillhörde socialgrupp 3.  
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Socialgruppsindelningen har använts i olika samhällsvetenskapliga studier genom åren.  
(Bonniers multimedialexikon 1999). Socialgruppsindelningen beskriver en hierarkisk social 
gruppstruktur. Idag används inte begreppen socialgrupp 1, 2 och 3 så ofta, olika 
omskrivningar används då man vill beskriva olika sociala gruppstrukturer. Hierarkier finns i 
alla samhällen och de kan beskrivas på olika sätt. Wellros (1999) skriver att ordet hierarki har 
en negativ klang och att man därför undviker det. Medlemskap i en socialgrupp avgörs av en 
individs utbildning och inkomst, och placeringen är ett resultat av en sammanvägning av 
dessa två kriterier. 
 
Att det inte är enkelt att påvisa samband i denna fråga visar Brembeck (1995) som har 
studerat fenomenet med samhällsklass och uppfostran. Familjerna delas in i arbetarklass, övre 
medelklass och lägre medelklass. Varje kultur har sitt klassbundna förhållningssätt som man 
lämnar i arv till sina barn att förvalta eller förändra. Här nämner hon en undersökning gjord av 
Lassbo 1988 som undersökt hur barn till ensamstående mödrar klarat sig i skolan. Först när 
han kombinerade moderns utbildningsnivå, framträdde stora skillnader, där de barn vars 
mödrar var högutbildade placerade sig i topp och de barn vars mödrar var lågutbildade 
placerade sig längst ner på skalan. Olika undersökningar visar att klass i form av 
utbildningsnivå eller socioekonomisk status ofta är helt utslagsgivande.                             
 
2.6  Språkets sociala funktion 
 
Nedan beskrivs språkets sociala funktion samt de omgivande, sociala faktorernas betydelse 
för språkutvecklingen. 
 
Dagens krav på läs- och skrivkunnighet är högre än de krav som ställdes så sent som på 
sjuttiotalet. God läs- och skrivförmåga fyller idag en viktig och nödvändig social funktion. 
”Det som på 1970-talet ansågs definiera ‘funktionella läsfärdigheter’, som att fylla i 
postblanketter och liknande praktiska läs- och skrivuppgifter anses inte idag på ett 
tillfredställande sätt svara mot vuxenlivets krav” (Skolverket, 2004, s.8). Detta gör att 
människor som inte utvecklat sin läs- och skrivförmåga mer än på ovan beskrivna 
funktionalitetsnivå i dagens samhälle har ett läs- och skrivhandikapp. ”WHO: s ”relativa 
handikappbegrepp” avser just en sådan relation mellan individens förmåga och samhällets 
krav” (Skolverket, 2004, s.10). De högre krav som idag ställs på befolkningens läs- och 
skrivförmåga gör att också förskolans och skolans förmåga och arbete med barnens 
skrivutveckling blir allt viktigare. Hur detta arbete bedrivs blir betydelsefullt för eleverna. 
Även hemmens och närmiljöns påverkan har betydelse. Detta styrks även av de resultat som 
framkom i Konsensusprojektet (Skolverket, 2003), vars syfte var att sammanställa den 
aktuella forskningsfronten kring läs- och skrivinlärning, där nämns familjen som en 
betydelsefull faktor. 
 

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  
(Skolverket, 2004, s.15). 

 
Barnen socialiseras och utvecklas i samklang med den omgivning de växer upp i. Det gör att 
de får ”olika handlings- och kunskapsmönster” (Skolverket, 2004, s.18) utifrån 
uppväxtmiljöns sociala struktur.  
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Även Wellros (1999) beskriver omgivningens och de sociala faktorernas betydelse för barns 
utveckling och självkänsla som i sin tur har betydelse för deras kunskapsinhämtning. Att vårt 
lärande påverkas och samverkar med det sociala sammanhang vi växer upp i stöds av 
Vygotskijs sociohistoriska teorier ”Språkutvecklingen är enligt denna teori starkt beroende av 
den stimulans som barnets hemmiljö ger” (Maltén, 2002, s.102). Föräldrars stimulans genom 
exempelvis högläsning gynnar en god språkutveckling hos barnen. Den tid föräldrarna lägger 
ner på barnen har betydelse för språket (Evenshaug & Hallen, 2001). Vi socialiseras in i 
språket. I början av livet sker den största socialiseringen i den egna familjen. Med tiden 
vidgas barnens omvärld och de börjar oftast i någon form av omsorgsverksamhet då det är 
något år gammalt. Senare kommer sexårsverksamhet och skola. Barnen tillbringar en stor del 
av sina tidiga år i olika slags verksamheter, vilka har ett stort ansvar då det gäller att skapa ett 
gott inlärningsklimat och en positiv självbild hos barnen. ”Att känna sig berörd och delaktig i 
ett sammanhang är en central drivkraft för all språkutveckling” (Skolverket, 2004, s. 20). Att 
ta reda på hur upptagningsområdets sociala struktur ser ut är nödvändigt om man vill veta 
vilka yttre förutsättningar och hinder som möter skolbarnen i deras vardag. 
 
2.6.1 De ökande sociala klyftorna i samhället 
 
För att förstå samhällsförändringen under 1990-talet beskrivs nedan några orsaker till den 
ökande segregationen i samhället. 
 
Framväxten av ett delat samhälle verkar ha ökat under 1990-talet, då invandrarnas inkomster 
samt förvärvsintensitet minskat. Under denna tid har även arbetslösheten bland 
invandrarungdomar ökat drastiskt. Det finns anledning till oro över hur det ser ut på svensk 
arbetsmarknad. Ett mer segregerat samhälle verkar framträda, ett nytt klassamhälle, där våra 
invandrare är de stora förlorarna (Olsson, 2000).  
    
2.6.2 Pedagogiska konsekvenser  
 
Nedan beskrivs hur omgivande faktorer påverkar skolan och elevernas inlärningssituation. 
 
Leimar (1975) skriver att språkinlärning är en viktig del i socialisationsprocessen, men att 
variationer i språkanvändandet beror på barns olika uppväxtmiljö. Det finns skillnader i olika 
hierarkiska grupperingar. ”Den egna gruppens normer beskrivs ofta som ett uttryck för sunt 
förnuft och som ett naturligt sätt att förhålla sig till sina medmänniskor, snarare än ett 
regelsystem” (Wellros, 1999, s.129). Enligt Evenshaug och Hallen (2001) socialiseras ett barn 
då det växer upp i ett samhälle och blir delaktig i det. Barnet tar då till sig ”bestämda 
traditioner, symboler, roller, normer, värderingar och beteendemönster” (Evenshaug & 
Hallen, s. 28). Barn som växt upp i samma land har lärt sig att använda språket på väldigt 
många olika sätt. Enligt Leimar finns det ett samband mellan socialgruppstillhörighet och 
språkanvändning. I samhället erbjuds människor att tillägna sig kunskap och att uttrycka olika 
värderingar på ett språk som ibland känns främmande, där språket är ett ovant verktyg.  
 
 Det barn som inte lärt sig att förstå och använda språket som ett  

instrument som kan ge nyanserade uttryck för och en behärskning  
 av den materiella verkligheten och de sociala relationerna, som ett  

redskap för intellektuell och social växt, detta barn blir handikappat   
i vår snabbt föränderliga och utbildningsintensiva samhälle. 
(Leimar, 1975, s. 21). 
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Wellros skriver om språket som en skiljande faktor i den hierarkiska strukturen. ”Det ”fina” 
och ”kultiverade” språket har alla inte haft en möjlighet att lära sig eller av andra anledningar 
känt sig främmande inför” (Wellros, 1999, s. 92). För barn som upplever denna skillnad, 
mellan skolans och hemmets språk, kan det ställa till problem. Det kan både upplevas och bli 
en nackdel för de barn som inte talar samma språk som de pedagoger de möter. Enligt Höien 
och Lundberg (2001) är det av yttersta vikt med en tidig kartläggning av elever för att kunna 
hjälpa elever med svårigheter. Läsinlärningen är ett resultat av systematisk undervisning. 
Flera faktorer kan dock påverka läsinlärningen negativt. Att byta skola kan vara en sådan 
faktor, där eleven får lära sig olika avkodningssätt utan att vara säker på någon metod. Att 
ofta byta lärare kan ha samma effekt. Viktiga aspekter är också att läraren negligerar eleven 
och ger för lite beröm. Att kartlägga undervisningsutbud är också av största vikt om 
läsinlärningen känns svår. Skolans verksamhet måste anpassas till områdets och enskilda 
familjers sociala struktur och behov. Att se barnet i sitt sammanhang är en nödvändig kunskap 
för pedagoger om de skall lyckas med de barn som kommer från miljöer där skolans språk 
och normer upplevs som främmande.  
 
2.7 Olika inlärningssätt/metoder  
 
Både Söderberg (1979) och Ingvar (1986) betonar vikten av den tidiga språkutvecklingen. 
Ingvar skriver att hjärnans kapacitet är ultrasnabb hos 3-6åringar och att hjärnan under denna 
tid går på högvarv, vilket aldrig sker någon gång mer i livet. Madison och Johansson (1999) 
belyser också tidiga insatser som det allra viktigaste vid all läsinlärning. Helordsmetoder finns 
i många skolor idag, där man sätter upp olika skyltar på föremål i rummet och barnet lär sig 
på detta sätt känna igen många olika ord och knäcker till slut läskoden. Dock visar det sig att 
en hel del barn inte lär sig genom denna metod utan måste använda sig av 
sammanljudningstekniken, detta gäller flertalet dyslektiker. I USA har man, enligt Madison 
och Johansson (1999), förstått vikten av det första skolåret. I de tidigare årskurserna satsas 
alla resurser, och målet med den satsningen är att alla barn ska vara läsare vid 8-års ålder. 
Barnen har då aldrig fått misslyckas och har därför bättre självförtroende. I Sverige väntar vi 
ofta till skolår 2 eller 3 innan resurser sätts in.  
 
Höien och Lundberg har gjort en indelning av olika läsutvecklingsstadier. 
 

1. Pseudoläsning 
2. Logografiska-visuella stadiet 
3. Det alfabetiskt-fonologiska stadiet 
4. Det ortografisk-morfemiska stadiet 
(Höien & Lundberg, 2001, s. 46) 
 

Pseudoläsning är när små förskolebarn börjar upptäcka att det som finns på olika kartonger 
och skyltar i vår omgivning är skrift. ”Exempelvis mjölk på mjölkkartongen, Pepsi, Lego och 
McDonalds” (Höien & Lundberg, 2001, s. 47). Det viktigaste är för barnet under detta 
stadium att den karakteristiska logotypen eller mjölkkartongen finns där.  
 
Vid det logografiska stadiet har barnet ännu inte förstått den alfabetiska principen. Här ses 
varje ord som unikt och vissa logografiska mönster och ord bilder framträder. Barnet kan här 
känna igen flera olika ord genom deras visuella särdrag. 
 
Det alfabetiskt-fonologiska stadiet innebär en helt ny insikt och ett nytt förhållningssätt till att 
läsa. Nu krävs analytisk förmåga och kunskap om bokstavens form (grafem) och bokstavens 
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ljud (fonem). Huvudkännetecknet för detta stadium är att barnet här har knäckt den 
alfabetiska koden. För att kunna känna igen grafem-fonem-korrespondenserna är det viktigt 
att kunna isolera skriftspråkets enheter. Här betonas den språkliga medvetenheten. 
 
I det ortografisk-morfemska stadiet upptäcker barnet språkets ortografiska (den inre abstrakta 
bilden av ordets stavningssätt)  strukturer av högre ordning. Här sker en avancerad form av 
avkodning och igenkänningsprocessen sker automatiskt. Processen innehåller en analys av var 
ordet känns igen omedelbart. Här använder man både hela ord och morfem (språkets minsta 
betydelsebärande enhet) som enheter i avkodningsprocessen. 
 
Enligt Höien och Lundberg (2001) samt Asmervik, Ogden och Rygvold (2001) finns två olika 
läsinlärningsstrategier som elever utnyttjar vid sin avkodning.  
 

1. Alfabetisk strategi  (den indirekta vägens strategi) 
2. Ortografisk strategi ( den direkta vägens strategi) 
(Asmervik,Ogden & Rygvold, 2001, s. 30) 
 

Den alfabetiska strategin används när nya ord ska läsas. Här avkodas varje ord genom att 
använda ordets uttal till förståelse. Orden delas upp i mindre enheter, bokstäver, stavelser eller 
morfem. Enheterna blir språkljud, dessa lagras i korttidsminnet och binds sedan samman till 
en helhet. Ljudbilden aktiverar en ljudklang i läsarens ordförråd. Här kan ibland problem 
uppstå då betoningen kanske läggs på fel stavelse eller långa vokaler blir korta. 
 
Den ortografiska strategin innebär att läsaren avkodar ett ord via synsinnet och går från text 
till innebörd. Här måste läsaren känna igen orden sedan tidigare. Här finns en minnesbild i 
långtidsminnet. Den visuella analysen gör att barnet kan få kontakt med ordets 
stavningsstrategi. Den ortografiska och den alfabetiska strategin påverkar varandra och löper 
parallellt. Undersökningar på duktiga läsare visar sig att de använder bokstäver mer än 
ordformer, vilket kan tyda på att bokstäver måste först identifieras innan orden känns igen. 
Detta sker givetvis mycket snabbt och bokstavskunskapen har här automatiserats.                                             
 
Finns det då möjligheter att förebygga läs- och skrivsvårigheter? Olika metoder och program 
som kan hjälpa och förebygga avkodningssvårigheter finns.  
 
Någon metod går ut på att; 
 

1. Genom rörelse minnas bokstäver  
2. Bygga på multisensoriska tekniker  
3. Bilda/stärka den fonemisk medvetenheten  

 
De program vi här går in närmare på är Reading Recovery-programmet och First Steps-
programmet. 
 
Reading Recovery-programmet går ut på att hjälpa elever som efter 12 månaders traditionell 
undervisning har stora läs- och skrivsvårigheter. Läsare finner här mening utifrån texten och 
det delas in i följande delmoment: ”perceptuell analys, kunskap om skriftspråkets 
konventioner, avkodning, muntlig språkträning, betoning på tidigare kunskaper, lässtrategier 
och metakognition”. Undervisningen sker i 30 minuters pass, varje barn får enskild träning. 
Grundprincipen är att få eleverna engagerade i allt som rör läsning och skrivning och att detta 
blir något väldigt betydelsefullt i deras liv. 
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 Ett typiskt träningspass kan se ut så här; 
 

1. läsning av två eller flera kända böcker 
2. läsning av den bok som introducerades dagen innan 
3. bokstavsinlärning 
4. skriva en berättelse som barnet komponerat själv 
5. dela upp en text i enskilda ord och sedan sätta ihop igen 
6. introduktion av en ny bok   
7. läsning av den nya boken 
( Höien & Lundberg 2001, s. 294) 
 

First Steps-programmet bygger också på daglig undervisning i 30-minuterspass. Klasslärare 
eller speciallärare undervisar. De flesta barn behöver mellan 45 till 60 timmar innan de läser 
så bra att de kan avsluta programmet. Fyra olika delmoment övas vid varje tillfälle. 
 

1. repeterad läsning av kända böcker 
2. skrivning av meningar 
3. sortering av bokstäver eller ord 
4. presentation av ny bok 

     ( Höien & Lundberg , 2001, s. 296) 
 
Lundberg och Herrlin (2004) delar upp sin metod och gör en kartläggning av fem dimensioner 
som består av ”fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och 
läsintresse” (Lundberg&Herrlin, 2004, s.20). Dessa fem dimensioner samverkar med den 
dimension som ligger närmast. Delarna samverkar och skapar en helhet. 
 
2.8 Problemprecisering 
 

• Finns det många tidiga läsare i de två undersökta kommunerna? 
• Har arbetssätt och metoder betydelse för barns läs- och skrivutveckling? 
• Hur påverkar den sociala miljön barns läs- och skrivutveckling? 
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3 Empirisk del 
 
I den empiriska delen beskrivs hur undersökningen genomförts. Val av metod och urval 
presenteras. 
 
 
3.1 Metod 
 
Undersökningen är utförd i två steg. Den första delen i form av en enkätundersökning vars 
syfte var att hitta de grupper med tidiga läsare som fanns i kommunerna samt kartlägga den 
struktur som omger dessa. Den andra delen av undersökningen genomfördes med hjälp av 
kvalitativ undersökning i form av intervjuer med personal i de sexårsgrupper där det fanns 
många tidiga läsare. Bandspelare användes för att kunna återge olika citat från 
intervjupersonerna, men även för att intervjuaren lättare skulle kunna koncentrera sig på 
intervjun. Enligt Ejvegård (1996) är enkäter bra att använda dels om man vill nå många 
personer samtidigt dels därför att de svar man får redan är skriftliga. Denscombe (2000) 
skriver att frågeformulär är lämpliga att använda när respondenterna är många och finns inom 
ett stort område och när det som eftersöks är relativt okomplicerad och kortfattad information. 
Ejvegård (1996) betonar vikten av att enkäten är grundligt bearbetad innan den sänds ut och 
att den ej får vara för omfattande. Ju fler frågor man lämnar ut ju färre svar får man. Enligt 
May (2001) är det viktigt att det rör sig om en stor population för att få fram mätvärden och 
som inte enbart kan förklaras som slumpmässiga. Mays definition av syftet med dessa så 
kallade surveyundersökningar är följande. 
 
  
                      Syftet med suveyundersökningar är att göra generaliseringar om  

en population, och det är viktigt att urvalet är representativt för  
populationen ifråga, men också att resultaten är statistiskt  signifikanta,  
dvs. att man fått fram tal och mätvärden som är större eller mindre  
än vad som enbart kan förklaras utifrån slumpmässiga förhållande   
(May, 2001, s. 118). 

 
 
Vi började med att skicka ut ett informationsbrev till rektorerna se (bilaga I), med 
enkätfrågorna se (bilaga II), detta skickade rektorerna vidare till ansvariga pedagoger, allt 
skedde under november månad. Vi fick ungefär in hälften av svaren och därför skickade vi ut 
en påminnelse strax innan jul. Alla brev skickades via internposten i respektive kommun, 
därför blev det ingen kostnad i samband med utskicket. I mitten på januari var vi nöjda med 
antal svar. Därefter analyserade vi svaren och hittade ett antal skolor med många tidiga läsare. 
Vi gjorde en pilotintervju för att få svar på ungefär hur lång tid intervjun skulle ta, för att 
kunna upplysa våra respondenter om detta innan vi tog telefonkontakt. Eftersom vi är 
intresserade av positiva och förebyggande pedagogiska insatser, vad gäller den tidiga 
lässtimulansen, i förskola och sexårsverksamhet valde vi att efter enkätsvaren göra en 
kvalitativ undersökning. Kvale (1997) skriver att den kvalitativa forskningsintervjun är 
enormt känslig och kan fånga intervjupersonernas erfarenheter och vardagsvärld. Vissa frågor 
benämns halvstrukturerade och då finns det möjlighet att göra förändringar på frågorna och 
deras ordningsföljd under intervjuns gång beroende på hur intervjun utvecklas. Denscombe 
(2000) benämner dessa semistrukturerade intervjuer och menar att intervjuaren är flexibel och 
låter den intervjuade utveckla sina idéer och tala mycket öppet, även om intervjuaren 
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fortfarande har en färdig lista med olika ämnen som ska behandlas. May (2001) menar att det 
är en skillnad på den ostrukturerade och den semistrukturerade intervjuformen. Den 
ostrukturerade intervjuformen består mer av öppna frågor och kan vara en stor utmaning för 
forskaren. Kanske kan man likna det vid ett samtal, där båda parter tar och ger. Vidare skriver 
May (2001) att intervjun får ett kvalitativt djup och att man som forskare lättare förstår olika 
händelser och relationer. Man får en djupare förståelse för den intervjuades perspektiv.   
 
 Kvalitativa intervjuer utmärks bland annat av att man ställer enkla och raka 
 frågor och på dessa enkla frågor får man komplexa svar, innehållsrika svar. 
 Det innebär att man efter det att alla intervjuer är utförda sitter där med ett  
 otroligt rikt material i vilket man med tur kan finna många intressanta skeenden, 
 åsikter, mönster och mycket annat  (Trost, 1997, s.7). 
  
Vi tog telefonkontakt och upplyste våra respondenter om att vi skulle använda bandspelare 
vid intervjun, vilket de flesta inte hade några invändningar emot. En av respondenterna 
uttryckte sin oro, men gick efter en stunds diskussion med på att vi använde bandspelare. Vi 
utförde intervjuerna under mars och april månad 2005. Vi kunde utföra våra intervjuer ganska 
ostört och eftersom vi använde öppna frågor fick vi mycket omfattande svar.       
 
För vår studie betydde det att vi fick ett stort material att bearbeta, för vidare analys. 
 
För att hitta information om tidiga läsare, betydelsen av sociala faktorer samt förebyggande 
arbete mot läs- och skrivsvårigheter använde vi oss av flera sökvägar. Vi besökte på bibliotek 
där vi ofta fick hjälp av bibliotekarier, vi sökte på Internet där vi tog hjälp av 
biblioteksdatabaser och sökprogram. En del intressant litteratur fann vi via olika högskolors 
litteraturlistor för kurser/program på det specialpedagogiska och socialpedagogiska området. 
Vi fick också hjälp och litteraturtips från personer som är insatta i och intresserade av dessa 
ämnen, de flesta yrkesverksamma inom området specialpedagogik.  
 
3.1.1 Urval och etiska aspekter 
 
Den grupp vi vänder oss till är pedagoger från två olika kommuner, som vi kallar kommun A 
och kommun B. Till dessa kommuner skickar vi ut enkäter och efter analys av dessa försöker 
vi hitta pedagoger som arbetar målmedvetet med språket. Både Denscombe (2000) och Kvale 
(1997) anser att det är av största vikt att avidentifiera och skydda källan. Etiska aspekter har vi 
tillgodosett genom att inte skriva ut vilka kommuner, skolor och sexårsgrupper som ingår i 
vårt undersökningsmaterial. Vi anger heller inte sådana detaljer som gör det möjligt att spåra 
källorna. Undersökningsmaterialet har endast lästs och bearbetats av oss som genomfört 
undersökningen och efter bearbetningen har materialet förstörts.  
 
3.1.2 Presentation av kommunerna 
 
Kommun A är en medelstor kommun med ca 75000 invånare, vilka är utspridda på en 
geografiskt stor yta. För barn 1-5 år finns förskola, familjedaghem och öppen förskola. Alla 6-
åringar erbjuds skolstart i åldersblandade grupper, där lärarna arbetar i arbetslag med 
fritidspedagoger, förskollärare och barnskötare. Kommunen har också tre friskolor. 
Elevantalet för åldern 6-9 år är under år 03/04 2099 elever. Dessa är uppdelade på 35 olika 
skolor. Kommunen har också sex kommunala och en fristående gymnasieskola. Kommunen 
är delvis segregerad ur socioekonomisk och kulturell synvinkel. Andelen kommuninvånare 
med utländsk bakgrund är relativt hög. 
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Kommun B är en mindre kommun med ca 20000 invånare, de flesta bor i kommunens två 
tätorter.  För barn 1-5 år finns förskola, familjedaghem och öppen förskola.  Kommunens 
skolorganisation är decentraliserad, vilket innebär att kommunens skolor har organiserat 
skolverksamheten på olika sätt, därför erbjuds kommunens sexåringar antingen plats i 
förskolegrupp eller i åldersblandade klasser (f-2).  Kommunen har två friskolor. Elevantalet 
för åldern 6-9 år är under år 03/04 1139 elever. Dessa är fördelade på 5 kommunala skolor 
och en friskola. Kommunen har två högstadieskolor och en särskola. Kommunen är relativt 
homogen ur socioekonomisk synvinkel. Andelen personer med utländsk bakgrund är liten, de 
kommuninvånare som har utländsk bakgrund är oftast socialt och ekonomiskt integrerade.  
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4 Resultat 
 
 
Nedan redovisas resultatet av enkätundersökningen. Detta är pedagogernas syn på 
läskunnighet, social struktur och hur mycket engagerade föräldrarna är i sina barns skolgång. 
Den är utförd i två kommuner, se stycke 3.1.2. 
 
4.1 Resultat av enkätundersökning 
 
Kommun A 
 
I kommun A ingår 35 skolor i undersökningen, av dessa har 23 svarat på enkäten, se (bilaga I 
och II). Svarsfrekvensen blev 66 %. På de svarande skolorna finns 45 barngrupper med elever 
i skolår 1. Barngruppernas storlek varierar. 
 
I figur 1 redovisas hur många barn i kommun A som var läskunniga vid skolstarten. 
 
 

Hur många barn kunde läsa vid skolstarten? Låg andel 16 35,56%
Medel 20 44,44%
Hög andel 7 15,56%
Annat 2 4,44%

45 100,00%
 
 

Andel läskunniga vid skolstart (%)

0,00%
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Låg andel Medel Hög andel Annat

Serie1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Figur 1 
 
I kommun A finns få barngrupper med stort antal tidiga läsare. I ca 44 % av barngrupperna 
läste cirka hälften av barnen, vilket kan ses som en hög siffra med tanke på befolkningens 
sociala struktur.  I några enkätsvar framkommer att orsakerna till att så få barn läste vid 
skolstart är att det på dessa skolor finns en hög andel invandrare, föräldrar som är analfabeter 
samt ett stort antal svenska familjer med olika sociala problem. Kommunen är delvis 
segregerad.  
 

invandrare ,  immigrant, person som flyttar från ett land till ett  
annat för att bosätta sig där en längre tid, enligt folkbokföringen  
i Sverige minst ett år (Nationalencyklopedin, 2005).  
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I figur 2 redovisas den sociala strukturen runt grupperna i kommun A. 
 
 

Hur ser upptagningsområdets sociala struktur ut? Socialgrupp 1 4 8,89%
Socialgrupp 2 18 40,00%
Socialgrupp 3 6 13,33%
Blandad socialgrupp 3 6,67%
Annat 6 13,33%
Ej svarat 8 17,78%

45 100,00%
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                         Figur 2 
 
Denna fråga väckte störst funderingar och 8 stycken valde att ej svara. Någon förstod inte 
frågan. De som hade många invandrarbarn svarade alla på frågan och de flesta har beskrivit 
områdets sociala karaktär på ett tydligt sätt. Flera skrev att invandrartätheten var stor och att 
det medförde stora sociala problem, eftersom föräldrarna inte kunde svenska och en del var 
analfabeter.   
 
 
I figur 3 redovisas hur stor hjälp barnen får med skolarbetet i hemmen, i kommun A. 
 
 
Hur mycket hjälp får barnet i hemmet? Lite hjälp 9 20,00%

Medel 24 53,33%
Mycket hjälp 8 17,78%
Annat 4 8,89%

45 100,00%
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                     Figur 3 
 
I några områden uppger man att föräldrarna är väldigt osäkra och att de låter barnen styra i 
familjen. I de barngrupper där barnen, av respondenterna, ansågs få medelmåttligt eller 
mycket hjälp med skolarbetet i hemmen, fanns också medelmåttligt eller många läsare vid 
skolstart. 
 
Kommun B 
 
I kommun B ingår 7 skolor i undersökningen, svar kom från 6 skolor. Svarsfrekvensen blev 
86 %. På de svarande skolorna fanns 11 barngrupper med elever i skolår 1. Barngruppernas 
storlek varierar.  
 
I figur 4 redovisas hur många barn i kommun B som var läskunniga vid skolstarten. 
 

Hur många barn kunde läsa vid skolstarten? Låg andel 3 27,27%
Medel 4 36,36%
Hög andel 4 36,36%

11 100,00%
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                Figur 4 
 
Andelen tidiga läsare var över 36 %. Detta resultat kan kanske tolkas utifrån kommunens 
relativt homogena och välutbildade befolkningsgrupp. 
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I figur 5 redovisas den sociala strukturen runt grupperna i kommun B. 

               

nat” som alternativ på denna fråga. Flertalet av de som svarade annat 
ngav att alla socialgrupper fanns representerade i barngruppen. Någon sade att de ej kunde 

r hjälp barnen får med skolarbetet i hemmen, i kommun A. 

 

               

e flesta uppgav att eleverna fick medelmåttligt med hjälp i hemmen. I de barngrupper där 
re fick barnen medelmåttligt eller mycket hjälp med skolarbetet. 

Hur ser upptagningsområdets struktur ut? Socialgrupp 1 0 0,00%
Socialgrupp 2 2 18,18%
Socialgrupp 3 0 0,00%
Annat 9 81,82%

11 100,00%

Medel 7 63,64%
Mycket hjälp 2 18,18%
Annat svar 1 9,09%
Ej svarat 1 9,09%

11 100,00%

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Figur 5 
 
De flesta valde ”an
a
specificera socialgruppen. 
 
I figur 6 redovisas hur sto
 
Hur mycket hjälp får barnet i hemmet? Lite hjälp 0 0,00%
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det fanns många läsa
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4.2 Slutsatser utifrån enkätundersökningen 
 

et resultat vi fått fram, enligt pedagogernas bedömning, från enkätundersökningen, D är att vi 
ommun A var bortfallet 34%, 

 kanske kan förklaras med att 
ommunen är större och att enkätens svar skulle vara inne i december månad, vilket är en 

edan redovisas resultaten från intervjuundersökningen, se (bilaga III). Tre intervjuer 
 medverkade två pedagoger. Utifrån 
rksamheterna, orsaker till många tidiga 

sare och sociala faktorer.  

örebyggande arbete  
per arbetar man med förebyggande arbete som innebär högläsning, 
ekar och sånger som bl.a. stimulerar motorik, koordination och språk. Flera 

lärare betonade den sensoriska träningens betydelse, samt vikten av att utveckla den 
n hos barnen. Någon sa ”Vi ger dem redskapen och barnen tränar 

råklekar som rim, ramsor, stavelser och ordlekar gjorde barnen mer språkligt 
edvetna. Fyra av grupperna var Montessorigrupper eller inspirerade av 

pedagogiken  (För att få kallas Montessorigrupp krävs att alla lärare i gruppen har 

har lyckats spåra ett antal skolor med många tidiga läsare. I k
medan det endast var 14% i kommun B. Det stora bortfallet
k
månad med större arbetsbelastning i skolan. Skillnaderna i de båda kommunerna är stor 
eftersom kommun A delvis är segregerad, med flera invandrarområden och områden där 
svenska familjer med olika sociala problem bor. En annan faktor som några nämner är att de 
har ett stort antal osäkra föräldrar, där barnen styr i familjen och föräldrarna har stora 
svårigheter med att uppfostra sina barn. I kommun B är befolkningsklientelet homogent och 
relativt välutbildat. En del har svarat att de har flera olika socialgrupper i sitt område, men det 
finns också en del skolor som ej velat svara på frågan om socialgrupper. Någon skrev ” 
Bakgrunden har inte någon betydelse på vår skola, vi tänker aldrig så”, en annan skrev ”Vi 
förstår inte vad ni är ute efter.”  Att tala om socialgrupper uppfattas av en del, av dem som 
svarat på enkäten, som en oerhört känslig fråga. När det gäller hjälp i hemmet, så har de flesta 
svarat att de får medelmåttligt med hjälp hemma. 
  
4.3  Resultat av intervjuundersökning 
 
N
genomfördes i varje kommun, vid några intervjuer
ntervjufrågorna har vi delat in resultatet i tre delar; vei

lä
 
4.3.1 Verksamheterna 
 

rganisation O
 

F
I alla barngrup
biblioteksbesök, l

kommunikativa förmåga
själv”.  
 
Metoder  
Samtliga grupper arbetade med språklig medvetenhet utifrån Bornholmsmodellen, där man 
med sp
m
Montessori
Montessoriutbildning), där man genom sensoriskt material och sensoriska övningar låter 
barnen uppleva olika fonem. Material som används till de olika metoderna är exempelvis 
Montessorimaterial, Trullematerialet, Kiwiböckerna, skrivdans samt MTI. Alla grupper utom 
en introducerade och arbetade målmedvetet med bokstäver, ljud, ord och läs- och 
skrivinlärning. Alla betonade att arbetet måste ske under lekfulla former och utgå ifrån varje 
enskilt barns behov. ”Man måste hitta nyckeln till varje barn.” En kombination av metoder 
verkar vara ett framgångskoncept, alla grupper kombinerade metoder och plockade 
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målmedvetet ut moment som stimulerade varje barn på dess nivå. ”Bornholmsmodellen 
tillsammans med Montessorimetoden har visat sig vara en bra metod” sa en av lärarna. 
Repetition och återgång till tidigare moment var vanligt förekommande, då man såg att ett 
barn missat ett moment. Samtliga grupper hade god kunskap om barnens utvecklingsnivå.  
 
Andra faktorer som påverkar 
Personalen som arbetade i de undersökta barngrupperna var väldigt målmedvetna och 

ositiva, vilket flera av dem själva sa. ”Vi är mycket engagerade i personalgruppen, de skall 
 sak som flera intervjupersoner nämnde var att de medvetet 

lera nämner vikten av tidig språklig och strukturerad träning och stimulans. Endast 
rnen hade från förskolan. Detta på grund av 

en gemensamma pedagogiska metoden. De avlämnande förskolornas förhållningssätt och 

hälften av barngrupperna har föräldrarna gjort ett aktivt och medvetet val av skola/grupp. 
ade, självupptagna och medvetna.”  Föräldrarna i dessa grupper är 

edel eller höginkomsttagare. Föräldrarna uppfattas som positiva och upplevs som ett stöd 

p
komma igång direkt.” En annan
arbetade för att involvera föräldrarna i verksamheten. Personalens engagemang smittade av 
sig till föräldrarna. ”De (föräldrarna) vet att vi ser deras barn, de känner sig trygga med oss 
och det smittar av sig på barnen.”  
 
4.3.2 Orsaker till många tidiga läsare   
 
F
Montessorigrupperna visste vilka erfarenheter ba
d
pedagogik är viktig. ”Fast det har ju stor betydelse vilken förskola de kommer ifrån och man 
kan tydligt se vilken avdelning de kommer ifrån. Förskolorna jobbar nog mer olika än man 
gör i förskoleklassen.” Det strukturerade arbetssättet i sexårsgruppen, med olika metoder som 
stimulerar språket på ett lekfullt sätt anger flera som en viktig orsak till den höga 
läsfrekvensen. Flera lärare säger att det är den medvetna stimulansen med utgångspunkt i 
barnet som ger resultat. Andra faktorer är föräldrarnas engagemang och personalens höga 
ambitionsnivå. ”Vi har alltid tidiga läsare. Det är ingen slump, vi arbetar medvetet i samarbete 
med föräldrar.” Ett framgångskoncept som genomgående återkommer i de undersökta 
barngrupperna är att barnantalet är litet och att det flesta går i åldersintegrerade grupper. 
Lärarna som arbetar i de åldersintegrerade grupperna upplever att barnen stimulerar och lär av 
varandra.    Högläsning och språklekar varje dag var ännu en av de betydelsefulla orsakerna. 
”Det är viktigt med kontinuitet, en liten stund varje dag. Man bygger en stund varje dag.”  
 
4.3.3 Sociala faktorer 
 
I 
”Våra föräldrar är välutbild
m
för sina barn. Upptagningsområdets karaktär och familjens sociala struktur har stor betydelse. 
De flesta av barnen i de undersökta grupperna lever i en trygg miljö där de får stimulans. 
Barngruppens sociala sammansättning, storleken, antalet pojkar/flickor, antalet barn i behov 
av särskilt stöd o.s.v. har betydelse för hur man utformar arbetssättet. I alla grupper i 
undersökningen var barnantalet mindre än femton. Detta upplevs av samtliga som positivt och 
som en av orsakerna till att de hinner se varje barn.  Lärarna uppger att de försöker 
kompensera de barn som inte har stöd i hemmen. ”Det kan man göra när man inte har så stora 
barngrupper. De får inte känna att de misslyckas för att de inte har något stöd hemma.”   
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4.4 Slutsatser 

 kunnat dra i vår undersökning är att följande faktorer har stor betydelse 
a läsare och därmed kanske kunna förhindra att en del barn får framtida 

ingen 

och trygghet 

 
De intervjuade pedagogernas uppfattning om framgångskoncept för tidig läsning är att 

 deras positiva inställning till sitt arbete och deras förmåga att 

muntrar dem att läsa och skriva”. 

 
En n

aterialet, vilket också kallas Bornholmsmodellen och fyra av sexårsgrupperna använde 

 

 
 

 
De slutsatser vi har
för att få fram tidig
läs- och skrivsvårigheter: 
 

• Pedagogernas medvetenhet 
• Struktur i undervisn
• Metoder 
• Tidiga insatser 

mansättning • Gruppsam
• Självförtroende 
• Åldersintegrering 
• Hemmiljön 
 

pedagogernas medvetenhet,
arbeta gränsöverdragande anses betydelsefullt. Att ta det bästa från förskolans arbetssätt och 
det bästa från skolans. Struktur i undervisningen, där man arbetar metodiskt medvetet, med 
täta återkopplingar varje dag, verkar ge framgång. Personalen arbetar målmedvetet och deras 
positiva inställning smittar av sig på barnen. Några kommentarer om betydelsen av 
personalens engagemang. 
 

• ” Personalens engagemang tror jag är jätteviktigt. Vi tycker det är roligt. Att det finns 
material och vi upp

• ”Arbetslagets samstämmighet och samarbetsförmåga är viktig. Barnen känner direkt 
om det inte fungerar”. 

• ” Vårt arbetssätt ger frukt. Personalen har gott självförtroende och är säkra i sin 
yrkesroll.” 

an an faktor som pedagogerna belyser är metoderna. Alla skolor använder sig av Trulle-
m
också Montessorimetoden, där de olika fonemen lärdes in.  Alla påtalade vikten att utgå från 
varje barns sätt att lära och att se alla barn och att använda mycket litteratur i sin 
undervisning. Självförtroende och trygghet är andra områden som pedagogerna påtalar 
vikten av. Tidiga insatser och de tidigare förskolornas olika arbetssätt framställs som 
betydande för att lyckas med tidig läsinlärning, men också gruppsammansättningen, med 
små grupper som samtliga var åldersintegrerade. Några kommentarer. 
 

• ”Barnen känner varandra från förskoletiden, de är trygga, det gör att vi inte behöver 
lägga ner så mycket tid på att få ihop gruppen”. 

• ”Det är viktigt att utgå från barnens förutsättningar och mognad, de måste få behålla
en god självkänsla.”    
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Hemmiljön verkar vara den faktor som flest påtalar som betydelsefull. En nära relation till 
räldrarna, där föräldrarna är involverade och engagerade i skolans arbete anses som oerhört 

etydelsefullt och främjar framförallt barnens fortsatta skolframgångar. Några kommentarer. 

• ”Det har jättestor betydelse, om ett barn har det trassligt hemma då är det svårt för oss 

, annars blir det 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fö
b
 

•  ”Många av barnen i dessa grupper kommer från familjer som har höga förväntningar 
på barnen, de tycker skolan är viktig. Det hjälper oss i vårt arbete.” 

även om vi försöker kompensera det. Om de har bra föräldrar går det bra även för de 
barn som har det jobbigt i skolan. Det är bra om vi har dem med oss
svårt.” 
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5 Diskussion 
i har i denna uppsats undersökt hur man arbetar i de sexårsverksamheter som avlämnar 
ånga tidiga läsare. Flera av lärarna är mycket medvetna om att en metodisk och medveten 
rategi, med återkopplingar samt regelbunden träning, korta stunder varje dag är den bästa 
etoden. Detta stämmer väl med Asmervik, Ogden och Rygvold (2001) och Höien och 
undbergs (1999) teorier för framgångsrika läsare. Lärarna belyser också vikten av att inte 
ra använda rim och ramsor utan fortsätta med alla delar i den språkliga medvetenheten och 
t även fortsätta med fonem. Flera av lärarna använde sig av Bornholmsmodellen 
llsammans med Montessorimetoden och fann att detta resulterade i många läsare innan 
olstart. I fem av sex grupper användes Montessorimetoden i kombination med träning av 
n språkliga medvetenheten. Det är intressant att metoderna är så likartade i alla 
dersökningsgrupperna. Vi tycker att vi har hittat många gemensamma orsaker för ett 

amgångskoncept med tidig läsning och därmed kanske också undvikande av framtida läs- 
h skrivsvårigheter. 

ledningsvis spårade vi via en kvantitativ enkätundersökning upp skolor med ett stort antal 
diga läsare vid skolstart. Metoden att via enkäter få in ett stort antal svar visar sig 
amgångsrik. Vi lyckades spåra sex förskoleklasser och intervjuade åtta pedagoger. I den 
alitativa intervjun hade vi öppna frågor, vilket gav oss ett stort material att analysera. 

rsaken till denna infallsvinkel, det vill säga att undersöka faktorer runt tidiga läsare, var att 
 i litteraturen funnit att flera av författarna, bland annat Höien och Lundberg (1999) och 
adison och Johansson (1999) tagit upp vikten av tidiga insatser vid läs- och 
rivsvårigheter. Det vi då blev nyfikna på var om man genom stimulans och förebyggande 
etoder kan förebygga kommande läs- och skrivsvårigheter eller åtminstone undvika 
isslyckanden? Genom våra litteraturstudier har vi kommit fram till att olika metoder som 
eading Recovery, Bornholmsmodellen och First step (Höien & Lundberg, 1999) kan 
rebygga läs- och skrivsvårigheter. 

n del av syftet var att se om sociala faktorer har betydelse för den tidiga läsinlärningen. 
ärarna har svarat att barnens sociala uppväxtmiljö har stor betydelse. I den kvalitativa 
dersökningen framkom att majoriteten av eleverna har medvetna och aktiva föräldrar som 
rna stimulerar och hjälper sina barn med läxorna. Att föräldrarna samtalar med sina barn 
 alldagliga saker samt att de läser högt anses av lärarna som en stor fördel för barnen. Alla 

räldrar i undersökningsgruppen är inte högutbildade men det är mestadels familjer med 
de mamma och pappa, i lugna områden, som tycker att barnens läsning är oerhört viktig. 

räldraengagemanget är väldigt viktigt. Ett nära samarbete med föräldrar 
rna betonar vikten av att barnen och deras föräldrar ska känna sig trygga 

ed personalen. En av pedagogerna betonade vikten av tillit och sa ”det är viktigt att 
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Det verkar som om fö
är betydelsefullt, lära
m
föräldrarna känner att vi ser deras barn”. Att lärarna betonar den sociala biten i så hög grad 
anser vi vara ett starkt belägg för att involvera föräldrarna både i förskolan men även senare i 
sexårsverksamhet och i grundskolan. 
 
Hur gör man då med dem som inte har det lugnt och med hela svenska familjer som 
uppväxtmiljö? Holmsten (Skolverket, 2002) skriver att när föräldrar har olika sociala 
problem, glöms ofta barnen bort och föräldrarnas problem sätts i fokus. Hon konstaterar att 
det då oftast är barnen som drabbas hårdast. I skolan möts alla barn och skolans uppgift är att 
försöka ge en bra skolgång med likadana förutsättningar för alla barn. ”Detta innebär både 
möjligheter och svårigheter och ställer stora krav på skolans verksamhet” (Skolverket, 2002, 
Holmsten, s. 58). Finns det en rättvis skola, en skola för alla? Nej, en skola för alla verkar 
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vara långt borta, men kanske med en ökad medvetenhet om de sociala faktorernas betydelse, 
kan man komma lite längre. Några faktorer som någon lärare anger påverkar barnens framtida 
kolgång är föräldrar som inte talar svenska, är analfabeter samt osäkerhet hos unga föräldrar. 

öker kompensera brist på engagemang och kunskap hos 
räldrar genom att stimulera dessa barn extra. De påpekade dock att det inte alltid är så lätt 

vara en bra förutsättning för individanpassat arbetssätt 
ilket i dessa fall lett fram till många tidiga läsare. I den kvalitativa undersökningen framkom 

lle för en 
ositiv språk- och läsutveckling hos de allra yngsta barnen.  Denna forskning som betonar lek 

s
Olsson (2000) beskriver ett ökat segregerat samhälle, och då framträder en av de undersökta 
kommunerna markant. Är det ett nytt klassamhälle som växer fram? Är våra invandrare 
utslagna från början för att de ej har samma möjligheter som svenska barn att få lära sig läsa 
och skriva. Redan Leimar (1975) skrev om den sociala miljöns betydelse för 
språkanvändandet. Även Wellros (1999) skriver om de hierarkiska strukturer som kan vara en 
orsak till skillnader mellan skolans och hemmets miljö. Denna skillnad kan skapa problem för 
barnen då de ej känner sig hemma i skolmiljön och det språkbruk som används där.  
 
Även skolan bidrar till segregationen, då den ställer krav på föräldrarnas engagemang och 
förmåga att hjälpa sitt barn vid till exempel läxläsning. De barn vars föräldrar inte läser läxor 
med sina barn får en nackdel jämfört med sina klasskamrater. Lärarna i 
intervjuundersökningen sa att de förs
fö
att kompensera brister i föräldraansvaret. Den kompensatoriska delen i pedagogernas arbete 
framträder som en punkt som kan vidareutvecklas. Om man är medveten om olika brister som 
med olika metoder eller förändringar kanske kan kompenseras, då tycker vi att det skulle vara 
värt att försöka att utveckla och arbeta mer med dessa, för att om möjligt hjälpa de barn som 
drabbas på grund av brister i föräldraengagemanget.  
 
Enligt Holmsten (Skolverket, 2002) är en god gruppsammansättning en positiv faktor ur 
inlärningssynpunkt. Barnen stimuleras och utvecklas tillsammans, vilket är bra för 
självkänslan. Positiv stimulans mellan barnen förekom i alla grupperna. Samtliga 
sexårsgrupper som ingick i den kvalitativa intervjuundersökningen var åldersintegrerade, 
vilket innebar att sexårsgrupperna var små, maximalt 15 barn. Detta framhöll lärarna som 
något mycket positivt och en förutsättning för att se varje barn och individanpassa 
undervisningen. Små grupper verkar 
v
också betydelsen av barnens tidigare förskolor. En av intervjupersonerna sa ”Man kan tydligt 
se vilken förskola barnen kommer ifrån, ja till och med vilken avdelning”. Förskolan har nu 
en egen läroplan Lpfö 98 som tydligt betonar språkets betydelse. 
 
  

• att varje barn utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med  
              andra och uttrycka tankar. 

• att varje barn utvecklar sitt ord och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt             
intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler, samt deras kommunikativa funktioner. 
(Lpfö 98 s.30-31). 

 
 Små grupper och åldersintegrering har betydelse för sexåringarnas språkutveckling. I små 
grupper har pedagogerna tid för varje barn. Barnen blir sedda och bekräftade vilket är bra för 
självkänslan. 
 
Även Ingvar (1986) betonar hur viktigt det är att utveckla barns språk under åldrarna 3-6 år, 
då hjärnans kapacitet går på högvarv vilket aldrig mer sker i livet. Förskolan har stor chans att 
stimulera och leka in kunskap utan krav på prestationer, vilket är ett ypperligt tillfä
p
och medveten träning tycker vi är oerhört viktig. En förberedd och stimulerande miljö är en 
positiv faktor om vi vill hjälpa våra barn till en lustfylld och positiv språk- och läsutveckling. 
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Det vore intressant att följa dessa tidiga läsare under ett antal år för att undersöka om den 
tidiga läsningen inneburit fördelar i deras fortsatta skolgång. En fördel med att läsa tidigt är 
att man slipper onödiga misslyckanden som kan uppkomma om lässtarten dröjer, men frågan 
är om det finns andra fördelar med att börja läsa tidigt. 
 
Det vore också intressant att se om man genom ett stimulerande arbetssätt kan kompensera 
barn från socialt utsatta miljöer, så att de utvecklar ett rikt språk och om det i så fall skulle 
leda till ett mer integrerat samhälle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 31



6 Sammanfattning 

tt ha ett väl fungerande språk är källan till kunskap. Alla barn är olika och lär på olika sätt. 
ndå är skolan inte alltid anpassad efter varje barns behov. Orsaker till detta kan vara olika 
egativa faktorer, exempelvis kommunernas dåliga ekonomi, stora klasser samt färre 
rupptimmar i skolorna, otaliga omorganisationer, en ökande social otrygghet mm. Att möta 
e barn som har läs- och skrivsvårigheter och deras bristande självkänsla är en stor utmaning 
r alla pedagoger.  

ftersom språket är vårt kommunikationssystem, med vilket vi ska förmedla tankar och 
nslor är det viktigt att förstå alla delar av språkets funktion. Forskare belyser olika teorier 

om språktillägnandet, men de är alla överens om att vid fyra-fem års ålder behärskar de flesta 
barn de grundläggande grammatiska reglerna.  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om det är vanligt med läsare i sexårsverksamheter.  
Vi vill hitta de grupper som haft många läsare för att undersöka deras framgångskoncept. 
Finns det gemensamma faktorer som påverkar en positiv läsutveckling och har barns sociala 
uppväxtmiljö någon betydelse? 
 
Studien inleddes med litteraturstudier och en kvantitativ enkätundersökning i två kommuner i 
södra Sverige. I dessa, som kallas kommun A och kommun B, lokaliserades ett antal 
sexårsverksamheter, som avlämnat ett stort antal läsare. I litteraturen betonas medveten 
träning och tidiga insatser, men också barns sociala miljö, som viktiga faktorer då det gäller 
barns framtida studieresultat. Språklig medvetenhet framhålls som en viktig del i alla barns 
läs- och skrivinlärning. För att kunna förebygga läs- och skrivsvårigheter måste man studera 
dess olika orsaker för att på så sätt kunna förstå de bakomliggande faktorerna. Ett stort 
problem för barn med olika svårigheter är att de, redan i de första skolåren har förlorat sitt 
självförtroende och därför belyser man lust, inspiration och en god inlärningsmiljö som 
viktiga faktorer. De metoder som framhålls som goda är de tidiga insatserna som har 
betydelse, om man vill undvika att barn redan från början misslyckas i sin skolsituation. 
Arbetet med barnens språk kan påbörjas tidigt. Då barnen är 3-6 år kan man, på ett lekfullt 
sätt börja träna barnen i språklig medvetenhet. Enkätundersökningen visar att en av 
kommunerna delvis är segregerad, vilket visar sig i barnens läsförmåga under tidiga år. Den 
andra kommunen har en jämnare befolkningsstruktur, med i huvudsak medelklassinvånare, 
antalet tidiga läsare är, procentuellt sett, betydligt fler i denna kommun. I 
enkätundersökningen framkommer också att tidig läsning och föräldraengagemang hör ihop. 
Då vi lokaliserat ett antal grupper med ett stort antal läsare, genomfördes intervjuer med 
pedagoger i sex av de avlämnande sexårsverksamheterna. Den kvalitativa undersökningen 
med öppna intervjufrågor visar att en metodisk och medveten pedagogisk undervisning, med 
en blandning av olika pedagogiska inlärningssätt ger bäst resultat. Även barnens sociala 
omgivning och stöd i och från hemmen betonas.  
 
De faktorer som har framkommit genom enkätundersökningen och intervjuerna, som de 
största framgångskoncepten för tidiga läsare är följande; 
 

• pedagogernas medvetenhet 
• strukturer i undervisningen 
• metoder (Bornholmsmodellen kombinerad med Montessorimetoden) 
• tidiga insatser (förskolans betydelse) 
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• gruppsammansättning 
• hemmiljön (nära föräldrakontakter) 
• åldersintegrering 

 över svårigheterna att hjälpa de barn vars föräldrar ej har förmåga eller 

 
 
 

• självförtroende och trygghet 
 
Dessa faktorer stämmer väl överens med vad som presenteras i litteraturgenomgången, med 
en medveten strategi, med återkopplingar varje dag och en hel del av dessa faktorer kan goda 
pedagoger påverka. Barns sociala situation är det som är allra svårast att påverka. Lärarna 
uttrycker här sin oro
möjlighet att stödja sina barn i sin läs- och skrivutveckling. Finns det en skola för alla? Har 
alla barn samma möjligheter i sin läs- och skrivutveckling eller är de chanslösa från början?   
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                                                                                                                                  Bilaga І   

     
rundskolan. Samtidigt 

ser vi specialpedagogik 60p på högskolan i Kristianstad. I utbildningen ingår att skriva  

ande insatser kan förhindra läs- 
ch skrivsvårigheter. Förhoppningen är att vi genom detta arbete skall kunna se vilka direkta 

• hur många elever som är läsare redan vid skolstarten  

 har i hemmen 

steg med 
jälp av enkäter.  

käterna till 
en personal på er skola som har kunskap om dessa frågor. Barnen skall vara födda år 

leklasser som 
vlämnar många tidiga läsare. Några av dessa kommer sedan att ingå i den senare delen av vår 
ndersökning, vilken kommer att genomföras i intervjuform. 

detta arbete följer vi forskningsetiska regler, vilket bl.a. innebär att kommuner, skolor och 
tervjupersoner kommer att avidentifieras. 

i är tacksamma om vi kan få ert svar senast

 
      041115 
Hej! 
 
Vi heter Petra Bodmark och Christina Krantz. Vi arbetar båda inom g
lä
10-poängsuppsats på C-nivå 
 
Vår uppsats skall handla om hur man tidigt och med förebygg
o
och indirekta faktorer som har betydelse för den tidiga läsinlärningen. 
 
Som ett första steg i vår undersökning vill vi veta; 
  

• hur deras sociala bakgrund ser ut  
• vilket stöd eleverna

 
För att snabbt få in denna stora mängd fakta har vi valt att genomföra detta första 
h
 
Vi är därför mycket tacksamma om ni rektorer vill hjälpa oss att dela ut en
d
–97. 
 
Utifrån de resultat vi får kommer vi att kontakta personal i de förskolor/försko
a
u
 
I 
in
 
V  den 15 december.  

ack för er medverkan. 

etra Bodmark Christina Krantz 
anskavägen 72 Linjeskeppsvägen 14 
26 39  Lund  296 37  Åhus 
46-397134  044-240266 

      

 
T
 
P
D
2
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 36



                                                                                                                                     Bilaga ІІ 

medel     hög andel       
(under 25%)  (ca 50%)  (från 75% och uppåt) 

 

 
Enkätfrågor 
 

1. Hur många barn kunde läsa då de började skolan (ettan) som sjuåringar?  
Sätt kryss i den ruta som passar bäst. 

 
Låg andel     

 
Kommentar: __________________________________________________________ 
 

 
 
 

2. Hur ser upptagningsområdets sociala struktur ut? 

lning       

 

 
Socialgrupp 1        socialgrupp 2    socialgrupp 3    
 
Annan inde
 
Ange hur den sociala strukturen ser ut: ______________________________________ 
 

 
 

 
 
3. Hur mycket hjälp och stöttning (i skolarbetet) bedömer du att barnen får i hemmen? 

 
Lite hjälp     medel     
 

mycket hjälp    

er de förskolor/förskoleklasser som avlämnar elever till er,  
rbetat me  ni svarat på frågor om i denna enkät. 

 
4. Vad heter den ell

dvs. har a d det elevunderlag som
 
 

 
Eleverna som ingår i denna enkätundersökning går på _______________________skolan 
 
i _____________________________________________________________________

     
 
Tack för din medverkan!  
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Bilaga ІІІ 
Intervjufrågor  

iv läs- och 
rer, ex. koordination, motorik, 

biblioteksbesök, högläsning o.s.v.) 
 
- er använder ni för att gynna

 
- inns andra faktorer i er verksamhet som gynnar en god läsutveckling?  

i förskolans och sexårsverksamhetens arbete med barnen ex. miljön, 
ersonalens engagemang o.s.v.) 

 
2.  barn i ruppen 

unde läsa när de började i årskurs 1? 
 
- 

u att det kan bero på? Var detta goda resultat en slump?  
 
- Hur blir era barn/elever bekanta med bokstäver, läsning och skrivning? 

 
 ka strategier använder ni? Har ni någon medveten strategi för att 

 
 

 inns det andra faktorer än ert arbetssätt som påverkar barnens läs- och 

- ur ser du på sociala faktorers betydelse, ex. barngruppens 
ammansättning 

 

elsen av arnens 
hemmiljö/föräldraengagemang/stimulans/utbildningsnivå i            
hemmen? 

 
1. Hur arbetar ni med förebyggande insatser för att gynna en posit

skrivutveckling? (indirekta fakto

Vilka metod  en positiv läs- och 
skrivutveckling? (olika arbetssätt ex. strukturerat material i 

ontessoripedagogiken, Bornholmsmodellen m.fl.) M

F
(
p
 

Vad tror du att det kan bero på att  så många undersökningsg
k

Hur har det varit i era tidigare barngrupper? Har ni avlämnat många tidiga 
sare i någon av era föregående barngrupper? Ofta eller sällan? Vad tror lä

d

- Vilken/vil
intressera barnen för detta? 

3. F
skrivutveckling enligt ditt sätt att se? 

 
H
s

- Hur ser du på gruppstorlekens betydelse? 
 
- Hur ser du på betydelsen av  upptagningsområdets sociala struktur? 

  
- Hur ser du på betyd b
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Bilaga ІІІ 
 
 

 
Har d  i er verksamhet? 
Arbetar ni med någon av dessa faktorer? 
 
Språkl
Motor

rv 
i ,

Skolm
Självk
Samarbete m
Högläsning 
Tid
 
 
Ka k
Vad h
 
 

- Vad lägger du i begreppen socialgrupp 1, 2, 3? 

essa faktorer någon betydelse

ig medvetenhet 
ik, koordination 

A
M ljö  stimulans  

iljön; trygghet, lokaler, gruppstorlek, metoder, förhållningssätt 
änsla 

ed bibliotek 

iga insatser då man ser att barnen behöver extra och specifik träning 

ns e kan man här gruppera orsakerna i teman efter deras inbördes relationer. 
 ör ihop och vad kan ses som överordnat något annat? 
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