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Abstract 
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Supervisor: Sari Vuorenpää 

The purpose of my study is to investigate teacher’s perceptions of their mission in the 

preschool class, and how they work to promote children’s written language development. 

What methods and working methods they use to awaken curiosity and motivate children to 

read and write. I am using the qualitative research method to get answers to my questions. I 

have made four qualitative interviews with four teachers in preschool classes from different 

schools. 

My following questions are: 

 What conceptions does teachers have about their mission in a preschool class? 

 What different methods and approaches does teachers use to stimulate and wake 

children’s curiosity for reading and writing development?  

The theoretical basis for my study is the socio-cultural perspective, where learning occurs in 

interaction. Reading and writing arises from a social-cultural perspective in which social 

relationships with adults and other children affect the children’s reading and writing.  

The results of the interviews showed that teachers use different methods to promote children’s 

literacy development. Teachers whom I have interviewed agree that the social interaction, 

play and reading aloud are important elements in children's learning and development. 

Teachers’ perceptions were different on how much to work with development. The reason 

may be is that the preschool did not have clear objectives for the teachers to work after. 

Keywords: pre-school class, socio-cultural perspective, reading and writing development  

Nyckelord: förskoleklass, sociokulturellt perspektiv, läs- och skrivutveckling 
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Förord  

Stort tack till min man och mina barn som har varit min drivkraft och motivation under hela 

utbildningens gång och speciellt för att skriva klart mitt examensarbete. Ett stort tack till mina 

föräldrar och syskon som har stöttat och ställt upp för mig för att skriva klart detta 

examensarbete.  Jag vill även tacka lärarna som har medverkat i denna undersökning samt ett 

tack till vänner och lärare som har gett mig stöttning och uppmuntran under arbetets gång. 

Tack! 

Athra Danho 2011 
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1. Inledning och bakgrund 

I dagens kunskapssamhälle är informationsflödet stort, vilket leder till att det ställs höga krav 

på en god skriftspråklig kompetens hos medborgaren. Skriftspråket har en stor betydelse i 

dagens samhälle både i privatlivet och i arbetslivet. För att fungera som demokratisk 

medborgare är det viktigt att behärska skriftspråket (läsa och skriva 2007) . Skolans viktigaste 

uppgift är att se till att alla barn ges möjlighet till att utveckla en god läs- och skrivförmåga 

som i sin tur är en grundförutsättning för att klara skolans mål och klara kraven i samhället 

(Skolverket, 2011). 

 

Myrberg menar att antalet elever med läs- och skrivsvårigheter har ökat och att det kan leda 

till att elever presterar sämre i den fortsatta skolgången. Enligt Elbro kan läs- och 

skrivsvårigheter förebyggas och förhindras genom tidiga insatser redan i förskoleklassen, med 

hjälp av systematiska övningar av språket som kan ge en mjuk start i skolan (Elbro, 2004, s. 

192). Enligt undersökningar av (Bjar & Liberg, 2003 s. 244) kan året i förskoleklassen ha en 

avgörande betydelse för att utveckla färdigheter för skriftspråket samt ha goda chanser att 

klara sig i kommande skolgång. 

 

Som blivande lärare finner jag barns tidiga möte med läs- och skrivutveckling oerhört 

intressant och viktigt. Det föreligger i lärarens uppdrag att på bästa möjliga sätt stimulera läs 

och skrivutvecklingen och skapa nyfikenhet hos barnen att vilja lära sig läsa och skriva. Det 

är viktigt att man som lärare har kunskaper och kännedom om olika läs- och 

skrivinlärningsmetoder för att kunna erbjuda eleverna möjligheter för en god läs- och 

skrivutveckling i sin fortsatta skolgång. Fokus bör ligga på att uppmuntra och motivera 

eleverna. Barns tidiga möte med skriftspråket är avgörande för deras språkliga, sociala, 

känslomässiga och intellektuella utveckling.    

 

Lärarutbildningen, som jag läst, ger mig behörighet att arbeta i förskolan, förskoleklassen och 

i skolans tidiga år. Under utbildningens gång har jag tillägnat mig kunskaper genom kurser 

som vi har läst om barns utveckling och lärande. Jag har även tagit till mig av de erfarenheter 

som jag fått när jag varit ute på den verksamhetsförlagda utbildningen både förskolan och 

skolan. Grundskolan har tydliga mål och riktlinjer i läroplanen som är en av två styrdokument 

som lärarna arbetar efter. I läroplanen ingår även förskoleklassen men verksamheten där ska 
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inte innehålla mål att uppnå, till skillnad mot grundskolan, vilket gör att Lgr 11 blir ett 

redskap för pedagogerna i deras arbete med att förbereda sexåringarna inför skolstart.  

Förskoleklassen är en frivillig skolform som infördes år 1998 för sexåringar. Kommunerna är 

skyldiga att erbjuda alla barn plats i förskoleklassen från och med höstterminen barnet fyller 6 

år. I den nya läroplanen Lgr 11 som består av 29 kapitel ägnas särskilt kapitel nio åt 

förskoleklassen. Man kan läsa att syftet med förskoleklassen är att förbereda eleven för en 

fortsatt utbildning genom att elevens lärande och utveckling stimuleras. Fokus ligger på lek 

och skapande som väsentliga delar i elevens aktiva lärande och att ta till vara på elevens lust 

och nyfikenhet (Skolverket 2011).  

 

Syftet med förskoleklassen är att skapa en brygga mellan förskola och skola. Det är 

kombinationen av förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik som ger 

förskoleklassen dess identitet (Skolverket2011). 

 Ur skollagens kapitel 9 kan man läsa att: 

Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda de för 

fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens 

behov (Skollagen 2011). 

 

Trots det visar mina nyvunna erfarenheter att i enlighet med forskare har många elever läs- 

och skrivsvårigheter i skolans tidigare år vilket i sin tur kan bidra till en minde framgångsrik 

skolgång för de drabbade eleverna. Forskarna (Liberg& Bjar 2003, Elbro 2004, Lundberg 

2007) antyder om att tidiga insatser i förskoleklassen kan förhindra och förebygga läs- och 

skrivsvårigheter. Detta har väckt mitt intresse att undersöka förskoleklassens verksamhet, 

eftersom den beskrivs som en brygga från förskolan till skolan, och därifrån slussas barnen in 

i skolans värld och möter den formella undervisningen och ändå saknar en del elever 

möjligheten att utveckla sin läsning och skrivning.  

 

Med utgångspunkt i det som skolverket beskriver om förskoleklassen och mina egna 

erfarenheter finner jag det intressant att undersöka hur lärare uppfattar sitt uppdrag i 

förskoleklassen och hur de arbetar med att väcka elevernas lust och intresse för läs- och 
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skrivutveckling. För att få mer insikt i hur lärarna uppfattar sitt uppdrag och väljer arbetsätt 

och metoder i sitt dagliga arbete, valde jag att undersöka fyra olika skolor där jag genomförde 

intervjuer med lärare för att söka svaren och förstå hur man bäst förbereder barnen i 

förskoleklass för grundskolan. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syfte med det här examensarbetet är att undersöka hur lärare främjar och väcker elevernas 

lust och nyfikenhet för läs- och skrivutveckling i förskoleklassen. Jag ämnar också ta reda på 

vilken uppfattning lärarna har om sitt uppdrag med förskoleklassen som en förberedande 

verksamhet inför skol år ett.   

Frågeställning 

 Vilka uppfattningar har lärarna om sitt uppdrag i förskoleklassen? 

 Vilka metoder och arbetssätt använder sig lärarna av för att stimulera och väcka lust 

och nyfikenhet hos eleverna till läs- och skrivutveckling? 

 

 

2. Tidigare forskning 

 

Caroline Liberg, professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och skrivprocesser 

vid Uppsala universitet menar att frågan om att låta barnen läsa och skriva i förskoleåldern 

blir allt mer aktuell, då den rådande normen har varit att inte lära barnen läsa och skriva tidigt. 

Liberg menar vidare att forskning under de senaste trettio åren har konstaterat att barn vill och 

kan lära sig läsa och skriva redan innan de börjar skolan(Liberg 2006).  

 

Carina Fast, forskare och universitetslektor i didaktik med inriktning svenska vid Uppsala 

universitet skriver att “Läsandet och skrivandet är en del av människors sociala och kulturella 

liv” (Fast, 2008, s. 49). Fast nämner vidare att det är inte alltför länge sedan, avråddes 

föräldrar och förskollärare från att lära barnen läsa och skriva eftersom barnen kunde lära sig 

på ett felaktigt sätt. Däremot förespråkar många forskare i dag om att barns 

skriftspråksutveckling förekommer innan skolstarten, och att detta kan ha en påverkan av att 

de är medverkande i ett nätsamhälle där mötet med bokstäver sker tidigt i livet i form av data, 
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reklam, tv- program, böcker, leksaker mm. (Dahlgren m.fl. 2006, Taube 2007,  Hagtvet 2006, 

Liberg 2006, Fast 2008)  

 

Tidigare forskning visar om barn får möta skriftspråket i meningsfulla sammanhang kan det 

bidra till att underlätta inlärningen samt skapa ett intresse, och dessutom om barnets 

nyfikenhet tas tillvara kan det framkalla en positiv atmosfär för att uppnå en högre språklig 

medvetenhet (Svensson, 2005). 

 

Professor Ingvar Lundberg, professor i psykologi med inriktning mot utvecklingspsykologi vid 

Umeå universitet, genomförde år 1980 ett forskningsprojekt på Bornholm i Danmark. 

Resultatet blev att den språkliga medvetenheten är en mycket viktig förutsättning för att 

underlätta läsinlärning samt förebygga läs och skrivsvårigheter. Lundberg (2007) menar att 

utan god läsförmåga kan matematiken bli extra svår och hänvisar till Taube (2007) som 

hävdar att barn med läs- och skrivsvårigheter tappar tron på sin egen förmåga till inlärning 

och utveckling. Lundberg menar att det mot den här bakgrunden som ett förebyggande arbete 

med läs- och skrivinlärning blir så viktig redan i förskoleklassen (Lundberg 2007, s. 19).  

 

Under projektets gång fick barnen arbeta varje dag med olika språklekar som resulterade i att 

barnen presterade bättre i den efterföljande läsningen. I forskningen visade Lundberg att 

språklig medvetenhet är en förutsättning för god läsinlärning. Resultatet visade att barn som 

fick ägna en liten tid varje dag åt språklekarna hade bättre förutsättningar för god läs- och 

skrivutveckling i skolan. Han menar att även barn med hög risk för läs- och skrivsvårigheter 

klarade sig bra genom att de fått öva med språklekarna varje dag. Lundberg lyfter fram 

bokstavskunskap som en förutsättning för god läsinlärning. Han menar vidare att barnens 

bokstavskunskap i förskoleklassen har stor betydelse för hur det ska gå med läsinlärningen, då 

barn som känner igen ett fåtal bokstäver kan möta svårigheter med läsinlärningen än barn som 

kan många bokstäver. Språklekarna i forskningen har fokus på den fonemiska medvetenheten, 

bokstavskunskapen, och att förbättra barnens ord- och begreppsförråd. Lundberg konstaterar 

att barn som har övat med Bornholmsmaterialet blir väl förberedda inför läsinlärningen 

(Lundberg2007). 

 

Helena Ackesjö, forskare i pedagogik vid Linnéuniversitetet har gjort ett forskningsarbete om 

hur lärare i förskoleklassen uppfattar sitt uppdrag och vad lärarna ska göra i förskoleklassen. 
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Ackesjö utgår från lärarnas perspektiv i sin forskning och konstaterar att lärarna anser att 

förskoleklassen är klämd mellan förskola och skola, och att det råder en förvirring om hur 

verksamheten i förskoleklassen ska vara uppbyggd. Det framkommer i hennes undersökning 

att lärarna inte undervisar barnen utan låter dem utvecklas efter förmåga och nyfikenhetsgrad. 

Lärarna menar att de försöker göra barnen nyfikna på matematik, läs- och skrivutveckling, 

men att de anpassar dessa moment efter barnens behov och önskemål (Ackesjö 2011).  

 

Ackesjö lyfter fram hennes erfarenhet av arbete som lärare i förskoleklassen, och beskriver 

barn som lämnar förskolan och träder in i skolans lokaler, där förskoleklassen är oftast 

placerad för ”skolsugna”. Hon beskriver barnen som nyfikna på, och ibland längtar efter 

skolliknande uppgifter. Hon menar att ”de vill lära. Mycket och omedelbart” (Ackesjö 2011, 

s.134). Hon beskriver att verksamheten i förskoleklassen sätter barns lek i förgrunden ur vårt 

”vuxna perspektiv” som ses som en smidig övergång för barnen. Vidare lyfter hon fram 

frågan om hur man kan skapa en verksamhet med integrerad lek- och lärandepraktik som 

tillgodoser alla barnens behov och önskemål, både de skolsugna och de leksugna barnen.  

Som avslutning av sin undersökning diskuterar Ackesjö debatten om huruvida förskoleklassen 

ska bli et obligatoriskt skolår eller inte, som ibland är på gång och ibland tystnar till. Hon 

menar att det är en viktig fråga, där det behövs diskussioner om vad barn och lärare vinner på 

att den obligatoriska skolstartsåldern sänks till sex år. Då det kan finnas både fördelar och 

nackdelar med att förskoleklassen blir ett tionde skolår (Ackesjö 2011). 

3. Teorianknytning 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för de valda teorier som jag anser är en grund som jag 

kan bygga vidare på i min undersökning. Teorierna kommer sedan att kopplas till det 

empiriska materialet som jag har samlat under mina intervjuer med informanterna i de valda 

skolorna. 

 

3.1  Sociokulturellt perspektiv  

Jag har valt det sociokulturella perspektivet som utgångspunkt, då jag anser att det har stor 

relevans för min undersökning. Läs- och skrivutveckling sker ur ett sociokulturellt perspektiv 

där den sociala relationen med vuxna och andra barn påverkar barnets läs- och 

skrivutveckling.  
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Det sociokulturella perspektivet baseras på Vygotskijs teori, där den sociala interaktionen och 

samtalet utgör grunden för barnens språk och kunskapsutveckling. Vygotskij förde fram idén 

om att barns utveckling sker i samspel med sin omgivning (Säljö 2000, s. 67). Zonen för den 

proximala utvecklingen är en av Vygotskijs teorier, som syftar till den nivå av utvecklig och 

lärande som barnet kan uppnå med lite hjälp av någon som kan och har mer kunskap (Säljö 

2000,s. 120–122). Liberg och Björk anser att den proximala utvecklingszonen är en viktig 

grundtanke i arbetssättet för läs och skrivutvecklingen. De menar att barn ska få lära sig att 

läsa och skriva tillsammans med andra som är redan läs- och skrivkunniga. Det är i samspel 

med andra, både med barn och vuxna under läs- och skrivsituationerna som barn slussas sakta 

men säkert in i skriftspråkskulturen (Björk& Liberg 2006, s. 23).  

 

Enligt Säljö handlar det sociokulturella perspektivet om sociala sammanhang, där en av 

utgångspunkterna för ett sociokulturellt perspektiv på lärande är hur individer och grupper 

tillägnar sig och drar nytta av fysiska och kognitiva resurser (Säljö 2000, s. 18). Säljö tar upp 

tre olika men samverkande företeelser/redskap i ett sociokulturellt perspektiv som är viktiga 

för barnens utveckling och lärande. Den första är psykologiska redskap såsom språket, det 

andra är fysiska redskap såsom böcker, papper och pennor samt det tredje som är 

kommunikation (Säljö 2000, s. 18–23).  

 

Enligt Dysthe är kommunikation och språkanvändningen centrala i det sociokulturella 

perspektivet. Hon menar vidare att det centrala kunskapselementet i denna inlärningsteori sker 

genom deltagande och samspel mellan individer. Lärande sker i sociala processer, där språk 

och kommunikation är betydelsefulla i kunskapsprocessen för att lärande och tänkande skall 

inträffa och utvecklas (Dysthe 2003, s. 48). 

 

3.2 Språklig medvetenhet  

Språklig medvetenhet innebär att barnet funderar över språket och kan skilja mellan språkets 

form och innehåll, detta är en viktig del i barnens språkutveckling (Hagtvet, 2004). Taube 

(2011) menar att begreppet språklig medvetenhet inbegriper medvetenhet om språkets olika 

sidor, att se sambandet mellan ljud och tecken samt känna igen bokstavskombinationer. Man 

talar om fonologisk, morfologisk, syntaktisk och pragmatisk medvetenhen. Taube menar att 

när barn ska lära sig att stava är det viktigt med morfologisk medvetenhet (betydelsen) och 
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fonologisk medvetenhet (ljudning). Den fonologiska medvetenheten handlar om medvetenhet 

om språkets ljudmässiga sida, språkljuden. Med det fonologiska medvetenheten blir barnet 

medveten om språkets formella sida och kan skilja mellan språkets form och innehåll. Den 

fonologiska medvetenheten lyfts fram som en betydelsefull faktor vid läs och skrivinlärningen 

av alfabetiska skriftspråk. Taube menar att barn som ska lära sig att stava måste först 

stimuleras att kunna skifta uppmärksamhet från vad orden betyder till att lyssna på hur de 

låter (Taube 2011, s. 17).   

 

Enligt Liberg (2006) visar forskning att barn som är fonologiskt medvetna, har kunskaper om 

språkljuden och bokstäverna har goda förutsättningar att knäcka läskoden innan de börjar 

skolan. Genom forskning har Lundberg kommit fram till att språklig medvetenhet har en 

avgörande och viktig roll för barnets kommande läs- och skrivinlärning. Han framhåller att 

när barnet blir språkligt medvetet innebär det att det kan förstå och skilja mellan språkets form 

och innehåll (Lundberg 2007). Att arbeta med rim och ramsor är ett sätt som kan bidra till att 

den språkliga medvetenheten hos barn stimuleras och utvecklas även under läs- och 

skrivsituationer i samspel med andra (Svensson2005, s. 17-18). 

 

3.3 Tidig läs- och skrivutveckling 

Liberg (2006) skriver om att det finns en stor variation på barns första möten med läsandet 

och skrivandet, detta menar hon är beroende på barnets sociala och kulturella bakgrund. En 

del barn möter läsaktiviteter redan innan de fyllt ett år men för andra barn sker detta betydligt 

senare, först när de börjar i skolan. Hon menar vidare att barnens läs- och skrivutveckling 

grundläggs på flera olika sätt. En viktig förutsättning är att barnen möter den skriftspråkliga 

kulturen med dess specifika redskap som skriften, skriftspråkets genrer samt de fysiska 

redskapen som böcker, skrivpapper och pennan. Genom dessa möten förstår barnet varför 

man läser och skriver samt ser glädjen med att läsa och skriva (myndigheten för 

skolutveckling 2003, s. 27–28).  

 

Liberg (2006) antyder att i miljöer där böcker och skrivmaterial är tillgängliga ges barnen en 

möjlighet att delta i läs- och skrivaktiviteter. I dessa miljöer börjar läsandet och skrivandet 

som en sorts lek, det är då barnen försöker att läsa och skriva på egen hand. Enligt Liberg 

kallas denna läsning och skrivning för preläsande och preskrivande. Med preläsande menar 

Liberg att barnet låtsasläser genom att bläddra i en bok och återberättar en redan känd eller en 
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påhittad text. Likaså med preskrivande, låtsasskriver barnet genom att forma 

bokstavsliknande tecken, krumelurer och även riktiga bokstäver. I detta skede spelar den 

vuxne en viktig roll, där man försöker att läsa det som barnet har skrivit och lyssnar nyfiket på 

det barnet läser. På det sättet får barnet tilltro till den egna förmågan att läsa och skriva 

(Liberg 2006). 

 

Enligt Hagtvet är barnets intresse och motivation den pågående drivkraften i den tidiga 

skriftspråksutvecklingen. Hon menar vidare att barn i fem-sexårsåldern inte ska pressas att 

hålla på med bokstäver. Men eftersom det är många barn som lever i språkstimulerande 

miljöer blir de intresserade av att uttrycka sig skriftligt. Vill barn lära sig namn på bokstäver, 

lära sig att läsa och som spontant börjar skriva bör uppmuntras av läraren att arbeta med dessa 

aktiviteter (Hagtvet 2006, s.142). 

 

Enligt Smith (2000) lär sig barn att läsa enbart genom att läsa och att bli lästa för. Han 

påpekar att man inte bör koncentrera sig på fonetik och språkregler, barn behöver inte lära sig 

bokstäverna var för sig och ljuda sig fram till läsning. Smith menar däremot att det är viktigt 

för barnet att se orden i ett sammanhang i stället för att se bokstav för bokstav och lägga 

onödig tid på avkodning. Han framhåller vidare om vikten av att läsmaterialet ska vara 

stimulerande och meningsfull för barnen eftersom barn lär sig läsa genom texter som 

intresserar dem. Syftet ligger inte i att lära barnen läsa, utan i stället skapa möjligheter för 

barnen att lära sig läsa. (Smith 2000).   

Taube lyfter fram de viktigaste förutsättningarna för en positiv tidig läsutveckling som är 

bokstavskännedom, förmåga att uppmärksamma språkljud samt ett gott ordförråd (Taube 

2007).   

3.4 Lärarens roll 

Bergman belyser vikten av att läraren har kunskaper om barnens inlärningsprocesser för att 

skapa en förståelse om hur barn lär sig läsa och skriva, samt hur pedagoger kan hjälpa, stötta 

och skapa möjligheter för att barn ska få utveckla sitt skriftspråk (Bergman, föreläsning 2011-

03-07). 

Frost har gjort undersökningar om framgångsrika lärare och deras metoder för läs- och 

skrivutveckling. Gemensamt för dessa lärare var att de inte använde sig av enbart en metod, 

utan dem kombinerade olika metoder och arbetade medvetet med att väcka elevernas intresse 

för läsning. Detta gjorde lärarna genom att läsa mycket för barnen och berätta om deras eget 
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läsintresse, på så sätt framstod lärarna som bra modeller för barnen. De uppmuntrade barnen 

att läsa och ägnade mycket tid för lässtunder (Frost 2002, s. 98-99). Dahlgren m.fl. skriver i 

boken barn upptäcker skriftspråket att läraren kan använda sig av barns olika sätt att tänka 

och ha det som ett innehåll i verksamheten. Att utveckla barns medvetenhet om hur man kan 

få kunskap genom samspelet med andra människor, genom böcker, att aktivt göra saker och 

vara tankemässigt uppmärksam. De menar att ”pedagogen ska fungera som en handledare och 

utgångspunkten ska vara barnets värld” (Dahlgren m.fl. 2004, s.77). Det handlar alltså om att 

utveckla barns grundläggande begrepp genom att utnyttja konkreta situationer och handlingar 

i vardagen.   

 

3.5 Metoder och arbetsätt som främjar läs- och skrivutveckling 

Liberg & Björk (2006) framhåller om att det har pågått under många år en hård kamp om 

vilka metoder och arbetsätt som lämpar sig bäst för att barn ska lära sig läsa och skriva.  De 

lägger fram några viktiga punkter som de anser är betydelsefulla oavsett arbetsätt och metod 

som används. Författarna anser att det är viktigt att lärandet äger rum i meningsfulla 

sammanhang, att den grammatiska fonologiska medvetenheten utvecklas bäst i lek, att barnets 

första läs- och skrivupplevelse sker bäst tillsammans med andra samt att utvecklandet av läs 

och skrivförmågan sker hela tiden i ett samspel med andra (Liberg & Björk, 2006). 

Författarna menar att  

eftersom alla barn inte lär sig läsa och skriva på samma sätt måste de erbjudas olika 

arbetssätt och uttrycksformer för att deras varierande behov och skilda förutsättningar 

ska tillgodoses (Björk & Liberg, 2006, s.12). 

 

3.5.1 Högläsning 

Enligt Frost har vi sedan länge haft kunskap om hur viktigt det är för barnens språkutveckling 

att vuxna läser högt för dem. Under högläsningen stärks barnets språkliga begrepp, de lär sig 

att upptäcka språkliga sammanhang samt vänjer sig vid skriftspråket. Frost nämner att en 

viktig faktor är att högläsningen sker i en social situation, i gemenskap mellan en vuxen och 

ett barn (Frost 2002, s.46).  

 

Lundberg (2010) lyfter fram högläsningens betydelse och menar att barn som är med om 

högläsning får möjlighet att utveckla ett långsiktigt och varaktigt intresse för läsning. Han 
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menar vidare att det viktiga med högläsningen är att den vuxne läser uttrycksfullt, med rätt 

tempo och betoning, allt för att fånga och upprätthålla barnens uppmärksamhet. Han betonar 

även vikten av att vara lyhörd på barnens behov av förklaringar och anknytningar till egna 

erfarenheter men samtidigt hålla den röda tråden i texten. Man ska även med utgångspunkt 

från texten kunna samtala om viktiga frågor. Det är även viktigt att den vuxne läsaren 

utnyttjar bilderna i boken för att skapa stämning och nya tolkningsmöjligheter.  

 

Lundberg hänvisar till undersökningar där man kom fram till att aktivt samspel med barnet 

under högläsningen stimulerar utveckling av språk och begrepp betydligt mer än enbart 

högläsning utan samtal. Sammanfattningsvis menar Lundberg att barns tidiga möte med 

skriftspråket innefattar att barn får vara med många tillfällen av god högläsning, vilket främjar 

ordförrådets utveckling och bidrar till att mötet med skriftspråket i skolan blir mjukare och 

naturligare (Lundberg 2010, s. 31-35). I enlighet med Lundberg hävdar Taube att högläsning 

med stimulerande samtal bidrar till att barn får lust att läsa. Hon framhåller vidare om att 

högläsningen blir mer givande om den vuxne stannar upp och samtalar med barnet om det 

lästa (Taube2007, s. 23-24). 

 

3.5.2 Lek 

Enligt Lillemyr (2002) är leken en allsidig aktivitet som är betydelsefull för barn. I leken blir 

barnen fullständigt motiverade och engagerade, vilket har viktig betydelse för barns 

socialisation och lärande. För barn är leken en frizon där uppfinningsrikedom och det som är 

roligt samspelar (Lillemyr 2002, s.45). Vidare hävdar Lillemyr att leken skapar motivation, 

engagerar samt styr barnets intresse. Lillemyr lyfter fram leken som en viktig del i den 

pedagogiska verksamheten eftersom man klart och tydligt kan se att barn använder fantasin i 

leken, får erfarenheter och utforskar så att de utvecklar tillit till sig själva och får en 

självkännedom. En annan viktig betydelse är att barn socialiseras i leken, där barn tillägnar 

sig kommunikationsfärdigheter och hur man uppför sig mot andra. Lillemyr konstaterar att 

leken förbereder barnen för utveckling och lärande samtidigt som det utgör tillfällen för 

socialisation (Lillemyr, 2002, s.41). 

 

Lindö beskriver två typer av lek, den fria leken där barnet frivilligt och självständigt startar 

leken, samt den styrda leken där det är pedagogen som sätter igång leken och gör den till en 

pedagogisk aktivitet (Lindö 2005). 
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Liberg (2003) hänvisar till en forskning av Thorell som visar att barn utvecklar sin sociala 

kompetens inom rolleken, där barnen testar att sätta in sig i olika sociala roller och bearbetar 

olika problem och frågeställningar som är aktuella för dessa roller. På så sätt ökar barnens 

förståelse för sin sociala omgivning (Liberg 2003, s. 89).  

 

3.5.3 Syntetisk- och analytisk metod 

Enligt Fridolfsson (2008) ska man som pedagog vara medveten om att barn har olika behov 

och därmed är det viktigt att tillämpa olika metoder för läs- och skrivinlärning. Vidare menar 

han att det är viktigt att läraren är medveten om att det inte finns en undervisningsmetod som 

passar till samtliga elever. Fridolfsson utgår från två läsinlärningsmetoder, syntetisk metod 

och analytisk metod. 

 

Syntetisk eller ljudningsmetod tar sin utgångspunkt i ordens delar, där inlärningen inriktas på 

att barnet ska förstå sambandet mellan ljud och bokstav. Bra avkodningsförmåga är det 

grundläggande verktyg som behövs för en god läsning för att sedan träna förståelse och 

innehåll (Fridolfsson 2008). Fridolfsson betonar vikten av att barnet lär sig den alfabetiska 

principen som innebär kopplingen mellan grafem och fonem för att bli en god läsare med 

förståelse. I den syntetiska metoden läggs stor vikt på att träna bokstäverna samt träna upp 

den fonologiska medvetenheten. Inlärningen sker stegvis med ett moment i taget.  

Bokstavsinlärningen är mycket strukturerad där varje bokstav tränas noggrant, omsorgsfullt 

och separat från varandra. Syftet med denna sorts övningar är att barnen ska bli säkra på varje 

bokstavs form och ljud. För att så småningom träna sammanljudningen med hjälp av enstaka 

ord och enkla texter som innehåller endast de bokstäver barnen har lärt sig. (Fridolfsson 2008, 

s. 87-88). 

 

Den analytiska eller ordbildsmetoden går ut på att orden lärs in som en helhet eller som bilder 

för att barnet så småningom upptäcker att ordbilderna som det har lärt sig går att plocka isär i 

bokstäver. I ordblidsmetoden tränas inte kopplingen mellan bokstäverna och fonemen på 

samma sätt som den syntetiska metoden. I stället ska eleven genom läsning av ordbilder själv 

förstå hur sambandet mellan bokstav och ljud fungerar. Fridolfsson (2008) menar att barn som 

lyssnar på högläsning blir bekanta med texten och lär sig den utantill och genom att studera 

texten lär sig barnet att känna igen orden som en bild, för att sedan göra generaliseringar som 
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med tiden leder till att knäcka läskoden. Författaren menar vidare att syftet med 

ordbildsmetoden är att barnen ska bli stimulerade att läsa på egen hand. Tonvikten i denna 

metod är att barnet ska uppleva läsglädje samt att det ska kännas meningsfullt med att lära sig 

läsa. Därför är det viktigt att barnen förses med böcker som har enkla texter och tilltalande 

bilder som kan stimulera barnens nyfikenhet (Fridolfsson 2008, s.106-107).  

 

4. Metod och material  

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för den valda metoden för min undersökning. Jag 

beskriver metod, urval, presentation av informanter, genomförande och etiska principer. 

Presentationen av metoden som består av fyra intervjuer med lärare i förskoleklass utgör mitt 

material som kommer att presenteras i resultat och analys delen där den samtidigt relateras till 

teorier. 

 

4.1 Kvalitativ metod 

Jag har valt att använda mig av den kvalitativa forskningsmetoden för att samla empiriskt 

material för min undersökning. Det kvalitativa synsättet har vuxit fram ur ett 

humanvetenskapligt perspektiv med de filosofiska inriktningarna, hermeneutik och 

fenomenologi som grund. Med huvuduppgift att tolka och förstå de resultat som framkommit 

av det insamlade materialet och inte att generalisera eller förklara (Stukat2005,s.32). Den 

hermeneutiska kunskapssynen innebär att forskaren försöker att tolka och förstå det insamlade 

materialet utifrån ett subjekt perspektiv (Thomassen 2007, s.178–179).  

 

Enligt Larsen (2009) lämpar sig den kvalitativa metoden bäst om syftet med undersökningen 

är få en helhetsförståelse av enskilda fenomen, vilket överensstämmer med min undersökning. 

En kvalitativ metod har både för- och nackdelar. Fördelarna är att forskaren möter 

informanten ansikte mot ansikte, vilket minimerar bortfallet. Vid intervju tillfället får 

forskaren möjlighet att ställa följdfrågor och få kompletterande och fördjupade svar av 

informanten. Det ger forskaren en bättre förståelse av det som studeras och dessutom kan det 

säkerställa god validitet, vilket innebär att giltighet och relevans ökar.  

 

Nackdelar med den kvalitativa undersökningen är att det inte går att generalisera eftersom 

informanterna som kommer med i undersökningen inte representerar hela populationen. En 

annan nackdel är att det är mer tidskrävande och svårare att behandla och sammanställa 
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insamlad data. En tredje nackdel är att människor inte alltid är sanningsenliga i kvalitativa 

intervjuer, då det är svårt att vara ärlig när intervjuaren sitter framför informanten än att 

endast behöva kryssa i ett formulär helt anonymt så som i den kvantitativa metoden. En av de 

mest uppenbara nackdelarna är intervjueffekten, med detta menas att intervjuaren eller själva 

metoden kan påverka intervjuresultatet. Det kan hända informanten svarar det som antas att 

intervjuaren vill höra för att antingen göra ett gott intryck, dölja brist på kunskap eller att 

svaret är det som antas vara allmänt accepterad. (Larsen 2009 s. 27-28).  

 

4.2 Kvalitativ intervju 

Jag har valt att utgå från pedagogernas perspektiv och har använt mig av kvalitativa intervjuer 

för att få svar på mina frågeställningar.  

 

Kvalitativa intervjuer används för att få en djupare förståelse av det undersökta fenomenet. 

Detta är syftet med min undersökning, att få förståelse om lärarnas uppfattning om att främja 

elevernas skriftspråksutveckling. I den kvalitativa intervjun finns det både strukturerad och 

semistrukturerad form. I en strukturerad intervju har intervjuaren gjort upp en lista med 

färdigställda frågor som ställs i en fast ordningsföljd (Larsen 2009, s.84). Vid 

semistrukturerade intervjuer används en intervjuguide, det är en lista med frågor eller stödord 

som man använder som hjälp under intervjun. Informanten får möjlighet att prata fritt om 

ämnen som tas upp av intervjuaren. Jag valde den ostrukturerade intervjun för min 

undersökning med intervjuguiden. Jag formulerade intervjufrågor där jag som 

intervjuforskare var medveten om vilka relevanta ämnen och frågor jag behövde svar på, som 

insamlingsdata för min undersökning. Jag kombinerade även med uppföljningsfrågor som jag 

ställde beroende på informantens svar. Den ostrukturerade intervjun gav mig djupare 

förståelse och samtidigt fick informanterna möjlighet att utveckla sina svar (Larsen 2009, 

s.84). 

 

4.3 Urval  

För att genomföra min undersökning och få svar på mina frågeställningar har jag valt att 

undersöka fyra förskoleklasser i fyra olika skolor. Jag använde mig av det slumpässiga urvalet 

(Larsen 2009, s.78). Jag började titta på min valda kommuns hemsida och ringde runt till 

rektorer och beskrev syftet med min undersökning. Rektorerna gav mig kontaktnummer till 

lärare i förskoleklassen som de rekommenderade. Jag hade tänkt från början att intervju sex 
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lärare i sex olika skolor, men orsaken till att det blev fyra intervjuer berodde dels på 

begränsad tid och dels på att det var mycket svårt att få kontakt med lärare i förskoleklassen. 

De valda skolorna ligger i samma kommun men placerade i olika bostadsområden.  

 

4.4 Presentation av informanter  

Jag har valt att presentera informanterna med fingerade namn. I presentation av informanterna 

framgår hur länge de har jobbat i förskoleklassen samt vad de har för utbildning.  

 

Marianne har förskolelärarutbildning och har jobbat i 15 år i lågstadiet, skol år 1-3. De 

resterande 18 år har hon jobbat i förskoleklassen och går ut i pension till nästa termin. Hon 

jobbar i en F- 9 skola nu tillsamman med en kollegga som också är förskollärare. 

 

Sofia har förskolelärarutbildning och har jobbat i 20 år i förskoleklassen och jobbar i en F-3 

skola tillsammans med en kolegga som är förskollärare .  

 

Lisa har förskolelärarutbildning och har jobbat i 10 år i förskoleklassen och jobbar i en F-5 

skola tillsammans med en kolegga som är förskollärare . 

 

Inger har förskolelärarutbildning och har jobbat i 6 år i förskoleklassen och jobbar i en F 6 

skola tillsammans med en kollegga som är förskollärare. 

 

4.5 Genomförande  

I början av denna undersökning formulerade jag mina frågor för att därefter ringa och boka tid 

för intervjuer. Jag började med att titta på kommunens hemsida efter skolor, där stod det 

endast rektorns eller expeditionens nummer. Jag började med att ringa till rektorerna i varje 

skola som gav mig nummer till lärare som de rekommenderade. Det krävdes många dagar för 

att ringa och få tag på rektorer och lärare. Rektorerna var antingen på möte eller på kurs och 

jag fick lämna meddelande eller ringde tillbaka dagen efter för att få kontakt. Jag hade 

planerat att intervjua sex lärare i sex olika skolor men som jag nämnde tidigare att det inte 

blev sex och i stället fyra var dels på grund av begränsad tid och dels på att det var svårt att få 

kontakt med skolorna.  

Vid samtalet med rektorerna förklarade jag vad min undersökning går ut på och syftet med 

den. Jag berättade också att namn på kommun, skola och namn på lärare lir anonyma i 
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uppsatsen. Vid kontakten med de berörda lärarna presenterade jag mig själv och syftet med 

min uppsats. Jag gick igenom de etiska principerna och förklarade att jag skulle vilja använda 

mig av en diktafon för att spela in intervjun. Lärarna accepterade villkoren och ställde upp på 

intervjun och vi kom överens om en tid som passade informanterna.  

 

Intervjuerna ägde rum antingen i konferensrummet eller i målarrummet där vi kunde sitta 

ostörda enligt lärarna. Jag inledde med bakgrundsfrågor som handlade om ålder, utbildning 

och erfarenhet, detta som enligt Larsen (2009) blir en mjuk start för intervjun men det ska inte 

vara för långt. Hon poängterar också att det är viktigt att informanten känner sig avslappnad 

och bekväm under intervjun, därför försökte jag att inte värdera det informanten sa och gav de 

känsla om att jag inte var där för att förhöra. Intervjuerna var olika långa beroende på hur 

mycket läraren hade att säga, intervjuerna varade mellan 40 till 60 minuter. Efter varje 

avslutad intervju lyssnade jag på det inspelade materialet och transkriberat informanternas 

svar. 

 

Marianne och Sofia tog med sig till intervjun språkutvecklande material som de arbetar med i 

förskoleklassen, de visade och förklarade materialet som jag kommer att presentera under 

resultat delen.  

 

4.6  Etiska principer 

Som forskare har jag inför mina intervjuer använt mig av vetenskapsrådets etiska principer 

med fyra allmänna krav som riktar sig till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 

(Stukat2005). Dessa etiska principer omfattar integritet och skydd av informanternas identitet, 

jag har varken angett riktiga namn på informanter eller arbetsplats för att skydda deras 

identitet.       

 

Informationskravet innebär att jag som forskare måste redogöra för de berörda informanterna 

om forskningens syfte och deras roll. Detta gjorde jag i kontakt med informanten per telefon 

samtal och informerade även om att deltagandet är frivilligt. 

 

Samtyckeskravet innebär att informanterna ger sin tillåtelse om sin medverkan i forskningen 

och deltagandet i intervjun . Jag berättade även om att de kan avbryta sin medverkan när de 

vill. 
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Konfidentialitetskravet innebär att det är viktigt att jag som forskare informerar deltagarna om 

att deras medverkan kommer att behandlas anonymt. Deltagaren i min undersökning 

informerades om att alla uppgifter behandlats konfidentiellt. 

 

I nyttjandekravet informerade jag deltagarna om att all information endast kommer att 

användas inom min undersökning. 

 

5. Resultat och analys 

I detta kapitel följer en redovisning av undersökningens resultat. Sammanfattningen av 

respondenternas svar är strukturerade och indelade efter vissa teman som jag har använt under 

teori delen. Under varje tema kommer jag att redovisa sammanfattningen av informanternas 

svar och analysera med hjälp av teorierna som jag har tagit upp under teorianknytningsdelen. 

 

5.1  Det sociala samspelet  

Gemensamt för alla fyra lärare är att de markerar för barnen att nu går de i skolan. De 

överensstämde om att det viktigaste att barnen lär sig under året i förskoleklassen är ”den 

sociala biten” där det inrymmer allt som har med att vara en bra kompis, respektera varandra, 

lyssna på varandra, att lära sig att stå i led då de ska in till klassen, till matsalen och vid flera 

andra tillfällen. Lärarna menar att stor vikt läggs på det sociala samspelet som de ägnar 

mycket tid åt i den första tiden då barnen börjar i förskoleklassen. Lisa menar att jobba med 

den sociala biten är en förutsättning för att det ska fungera i längden och uppnå utveckling 

och lärande, att stor vikt läggs på kommunikation och samtal. Detta överensstämmer med 

Dysthe (2003) som menar att lärande sker i sociala processer, där språk och kommunikation 

är betydelsefulla i kunskapsprocessen för att lärande och tänkande skall inträffa och utvecklas.  

 

Lärarna jobbar mycket med att lära barnen lyssna på varandra och på vuxna, att alla ska få 

utrymme att yttra sig och berätta. De menar att barnen lär sig mycket av att lyssna på varandra 

och detta ägnar de mycket tid åt genom att sitta i samlingen på morgonen och vid flera andra 

tillfällen under dagen. Lärarna berättar att i stunderna under samlingen får barnen möjlighet 

att prata om sina erfarenheter och uttrycka åsikter. Sofia betonar att det är viktigt att föra 
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riktiga samtal med barnen där de får berätta vad de gjort och varit med om, hon menar att 

barnen tränas på att uttrycka sig med meningar. Lärarnas framhållning om den sociala 

interaktionen och samtalet kan kopplas till Vygotskijs teori om det sociokulturella 

perspektivet där den sociala interaktionen och samtalet utgör grunden för barnens språk- och 

kunskapsutveckling (Säljö 2000, s. 67).   

Marianne betonar vikten av att barn utbyter erfarenheter med varandra och detta arrangerar 

hon genom att barnen får som uppgift att skriva brev och sagor tillsammans. Hon delar barnen 

i mindre grupper och ser till att det finns ett barn i varje grupp som redan kan skriva lite. 

Barnen samarbetar med att skriva och ritar bilder som de sedan kan visa för hela klassen och 

berätta om det de har skrivit och ritat. Hon berättar att barnen är aktiva och glada, de kommer 

fram till henne och hennes kolegga och ber de visa hur man skriver ett visst ord som de vill ha 

med i brevet eller i sagan. Läraren skriver ordet och barnen skriver av och försöker att läsa av 

det. Detta kan jag koppla till Vygotskjis proximala utvecklings zon, där barns utveckling sker 

i samspel med sin omgivning och som syftar till den nivå av utvecklig och lärande som barnet 

kan uppnå med lite hjälp av någon som kan och har mer kunskap (Säljö 2000,120–122).  

Även Björk och Liberg (2006) anser att den proximala utvecklings zonen är en viktig 

grundtanke i arbetssättet för att främja läs- och skrivutvecklingen. De menar att barn ska få 

lära sig läsa och skriva med andra som redan är läs- och skrivkunniga.  

 

Lärarna betonar att det sociala samspelet är en grundläggande förutsättning för lärande och 

kunskapsutveckling som kan kopplas till Björk och Liberg (2006)  som menar att i samspel 

med andra, både med barn och vuxna under läs och skrivsituationerna som barn slussas sakta 

men säkert in i skriftspråkskulturen.  

 

5.2 Tidiga insatser för läs- och skrivutveckling 

Lärarna berättar om att barn kommer till förskoleklassen och har med sig olika erfarenheter, 

de menar att vissa barn kan skriva sitt namn, känner igen namnskyltar och vissa bokstäver 

medans det inte är så för andra barn. Lärarna berättar om att barnen i dessa skolor har olika 

sociala och kulturella bakgrunder och har med sig olika erfarenheter av skriftspråket. Liberg 

(2003) skriver i myndigheten för skolutveckling om den stora variationen i barns första möte 

med läsning och skrivning och detta på grund av barnens olika sociala och kulturella 

bakgrunder. 
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Marianne, Sofia och Lisa berättar om att de lägger grunden för barnens läs- och 

skrivutveckling och konstaterar att förskoleklassen är en brygga mot skolan och under den 

tiden förbereds barnen inför skol år ett. Marianne säger: 

Vi förbereder barnen för skolår 1 och lägger grunden och det är hela 

skolkulturen, barnen ska få uppleva skolan som rolig och spännande.  

Med hela skolkulturen menar Marianne regler som gäller i skolan som jag nämnde tidigare 

som att stå i led, att vara bra kompis, respektera varandra och lyssna på andra. Med hela 

skolkulturen menar hon också att barnen får bekanta sig med skriftspråket och dess redskap. 

Lärarna lyfter fram vikten av att barn behöver möta skriftspråkskulturen i meningsfulla 

sammanhang, och att deras uppgift är att erbjuda och skapa tillfällen där barnen får positiva 

erfarenheter av mötet med skriftspråket. Deras uttalanden överensstämmer med Liberg och 

Björk (2006) som menar att lärande bör äga rum i meningsfulla sammanhang . Gemensamt 

för alla fyra lärare är att de var medvetna om att fysiska redskap såsom papper, pennor, och 

böcker ska vara tillgängliga för barnen som ett sätt att locka och erbjuda tillfällen för läs- och 

skrivaktiviteter. Detta förespråkas även av Liberg (2003) som menar att en viktig förutsättning 

i grunden för barns läs- och skriutveckling är mötet med skriftspråkskulturen och dess 

specifika redskap.  

 

Lärarna är eniga om att många barn är engagerade i skrivprocessen och utnyttjar flera 

tillfällen under dagen för att skriva trots att de inte kan, men de är så intresserade och 

fascinerade av det skrivna språket och ger sig in i skriftspråket. De skriver olika texter i form 

av brev, texter till bilder som de har ritat m.m. Detta instämmer med Hagtvet (2004) som 

lyfter fram barnets intresse och motivation som den pågående drivkraften i den tidiga 

skriftspråksutvecklingen.  

 

Vidare berättar lärarna om barnens egna initiativ i läs- och skrivprocessen som får utrymme i 

verksamheten varje dag. Marianne berättar om trollet Trulle som barnen älskar, dyker upp på 

samlingen varje morgon och får brev av barnen som de själva har skrivit. Läraren som håller i 

trollet Trulle tar emot breven och tackar barnen. Hon berättar att barnen älskar när hon låtsas 

vara Trulle och pratar i stället för honom samt läser breven. Hon berättar att: 
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Det kan hända att det blir svårt att tyda vad som står i brevet, då skyller jag på att 

Trulle inte har med sig sina läsglasögon och har svårt att se det som står i brevet. Jag 

ber barnet som lämnade brevet komma fram och läsa det som står. 

Marianne framhåller vidare att barnen älskar stunden i samlingen då trollet Trulle är med, det 

blir en rolig, spännande och lärorik stund. Barnen lyssnar nyfiket på breven som läraren läser 

och barnen kommer fram och läser sina egna brev medans de andra lyssnar nyfiket. 

 

Sofia berättar om att många barn i hennes klass är mycket intresserade av att läsa böcker. Hon 

menar att det kan vara en inverkan av att de har ett stort utbud av böcker i klassen som är 

tillgängliga för barnen. Dessutom har de ett bibliotek i skolan som barnen besöker en dag i 

veckan tillsammans med läraren och lånar var sin bok som de själva väljer. Sofia berättar  

Jag läser för barnen varje dag, det kan hända att jag läser en bok som barnen tycker 

om flera gånger. Vi har en mysig hörna med en stor soffa och kuddar som barnen kan 

sitta på, jag tycker att det är viktigt att skapa en mysig stämning för läsning. 

Vidare berättar Sofia att många av barnen tar farm en favorit bok och läser för sina kompisar, 

hon menar att de inte kan läsa på riktigt men de bläddrar i boken och berättar till bilderna och 

eftersom det är en favorit bok så kan de berättelsen utan till.  

 

Marianne, Sofia och Lisa berättar om att de har många barn som är mycket intresserade av att 

lära sig läsa och skriva och försöker med egna insatser att läsa och skriva. Lärarna berättar om 

att de introducerar bokstäverna för barnen under året i förskoleklassen och menar att de utgår 

från barnens nyfikenhet och lust att lära. Lärarna arbetar med bokstäverna på olika sätt och 

det kommer jag att lyfta fram i kapitlet om läs- och skrivinlärnings metoder.  

 

Inger har en annan uppfattning om att introducera bokstäverna för barnen och menar att det 

inte ingår i hennes uppdrag och upplägg, det är enligt henne lärarna i skolår ett som ska 

påbörja bokstavsarbetet. Men hon hävdar däremot att hon läser mycket för barnen och att det 

är en viktig förutsättning då det väcker barnens intresse för läsning. Hon menar att barn inte 

ska behöva lära sig bokstäver i förskoleklassen, i stället bör man som lärare ägna mer tid åt 

locka de till läsning. I detta sammanhang menar Hagtvet (2004) att barn i fem-sexårsåldern 

inte ska pressas till att hålla på med bokstäver. Marianne, Sofia och Lisa berättar att många 

barn som börjar förskoleklassen är nyfikna och sugna på att lära sig läsa och skriva, dessutom 
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har de med sig en mängd kunskaper och erfarenheter. Detta kan jag hänvisa till Hagtvet som 

konstaterar att det är många barn som lever i språkstimulerande miljöer och blir intresserade 

av att uttrycka sig skriftligt. Om dessa barn vill lära sig namn på bokstäver, vill lära sig att 

läsa och som spontant börjar skriva bör uppmuntras av läraren att arbeta med dessa aktiviteter 

(Hagtvet 2004, s.142). I enlighet med Hagtvets resonemang hävdar Marianne, B och C att de 

vill utnyttja elevernas engagemang och lust för att lägga en grund för god läs- och 

skrivutveckling.  

 

I enlighet med Inger, framhåller Smith (2000) om att barn inte behöver lära sig bokstäverna 

var för sig och ljuda sig fram till läsning. Han menar att det är viktigt att barnen ser orden i ett 

sammanhang i stället för att lära sig bokstav för bokstav och lägga onödig tid på avkodning. 

Han hävdar också att det inte föreligger i lärarens ansvar att lära barnen läsa, däremot skapa 

förutsättningar och göra det möjligt för barnen att lära sig läsa. Smith lyfter fram vikten av att 

ha lässtimulerande och meningsfull material, eftersom barn lockas till läsning genom texter 

som intresserar dem. Detta är det centrala som alla lärare var eniga om, att erbjuda läsmaterial 

som är meningsfull och stimulerande för barnen. Jag kan även koppla argumenten som 

Marianne, Sofia och Lisa framhåller om arbete med bokstäverna för barnen till Taube (2007) 

som förespråkar om att de viktigaste förutsättningarna för en positiv tidig läsutveckling är 

bokstavskännedom, förmåga att uppmärksamma språkljud samt ett gott ordförråd. 

 

5.3  Metoder och arbetsätt som främjar barnens läs- och skrivutveckling 

Jag har i tidigare avsnitt nämnt att lärarna berättar om att de lägger grunden för barnens läs- 

och skrivutveckling i förskoleklassen. De menar att de medverkar på många olika sätt till att 

barnen blir språkligt medvetna. Marianne och Sofia lyfter fram den språkliga medvetenheten 

som en viktig aspekt för att främja elevernas skriftspråkliga utveckling, detta i enlighet med 

Hagtvet (2004) som förespråkar om att den språkliga medvetenheten är en viktig del i barnens 

språkutveckling.  

 

Lärarna beskriver språklig medvetenhet som ett begrepp som innefattar barns förmåga att 

uppfatta och skilja mellan ordens betydelse och form. De menar att ett barn som är språkligt 

medveten kan dela upp ett ord i bokstavsljud och få ihop bokstavsljud till ord. Det kan jag 

koppla till Taube (2011) som menar att begreppet språklig medvetenhet inbegriper 

medvetenhet om språkets olika sidor, att se samband mellan ljud och tecken och känna igen 
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bokstavskombinationer. Lärarna berättar att de arbetar med olika övningar för att träna den 

fonologiska medvetenhenen hos barnen. Då de anser i likhet med Taube (2011) att den 

fonologiska medvetenheten är en betydelse full faktor för läs- och skrivutvecklingen. Taube 

menar att det är viktigt att barn stimuleras att kunna skifta uppmärksamhet från vad orden 

betyder till att lyssna på hur de låter. För att träna barnens fonologiska medvetenhet arbetar 

alla fyra lärare med olika övningar som klappa till stavelser, rim och ramsor och läser högt för 

barnen samt utgår från olika modeller. 

 

5.3.1 Högläsningens betydelse  

Gemensamt för alla fyra lärare var att de överensstämde om att högläsningen i förskoleklassen 

har en stor betydelse för barnens läs- och skrivutveckling. Detta i enlighet med Frost (2002) 

som lyfter fram högläsningens betydelse för språkutvecklingen och menar att under 

högläsningen stärks barnens språkliga begrepp, de lär sig att upptäcka sammanhang och 

vänjer sig vid skriftspråket. Lärarna berättar om att de märker vilka barn som har mycket 

böcker omkring sig hemma och har varit med många högläsningsstunder. Dessa barn har 

redan skapat intresse och nyfikenhet för böcker, de menar vidare att barnens intresse för texter 

och böcker är oerhört viktig förutsättning för att lära sig läsa. Lärarna belyser vikten av att 

skapa förutsättningar och möjligheter som banar för att väcka nyfikenhet och intresse för 

böcker och texter, speciellt för de barn som inte har haft mycket böcker i sin omgivning 

hemifrån och inte varit med om högläsnings situationer. 

 

Lärarna menar att det är viktigt att erbjuda läsmaterial som lockar och intresserar barnen för 

läsning och att lyssna till högläsning. Detta instämmer med Smith (2000) som lyfter fram 

vikten av att läsmaterialet ska vara stimulerande och meningsfull för barnen eftersom barn lär 

sig läsa genom texter som intresserar dem. Han hävdar också att det föreligger i lärarens 

ansvar att skapa förutsättningar och göra det möjligt för barnen att lära sig läsa. 

 

Lärarna menar att en annan viktig förutsättning för att barnen ska lockas till läsning är tillit till 

den egna förmågan att kunna läsa. Jag nämnde tidigare att Sofia berättar om att många barn i 

hennes klass är mycket intresserade av böcker och försöker att läsa för varandra. Detta enligt 

Sofia är också ett sätt att locka andra barn till läsning. Vid dessa situationer som uppstår, när 

ett barn tar en bok och vill läsa för några kompisar utnyttjar läraren situationen att inbjuda fler 
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barn att sitta i läshörnan och lyssna på den som läser och då är hon naturligtvis med. I detta 

sammanhang lyfter Frost också vikten av att högläsningen sker i en social situation, i 

gemenskap mellan vuxna och barn (Frost 2002, s.46). Sofias beskrivning av högläsningen 

överensstämmer med Liberg(2006) som menar barnen får möjlighet att delta i läsaktiviteter i 

miljöer där böcker är tillgängliga. I dessa miljöer börjar läsandet som en sorts lek, det är då 

barnen försöker att läsa på egen hand. Enligt Liberg kallas den sortens läsning för preläsande, 

där barnet låtsas läser i en bok och återberättar en redan känd berättelse. Vid detta skede 

spelar den vuxne, i detta fall läraren en viktig roll genom att lyssna nyfiket på det barnet läser. 

På så sätt får barnet tilltro till den egna förmågan att läsa.  

 

Marianne berättar om att hon läser mycket för barnen, då är det vanliga sagoböcker och sagor 

som tillhör Trulle materialet. Hon berättar att hon lyckas fånga barnens intresse och 

koncentration medans hon läser. Det gör hon genom att läsa med inlevelse och inta rollernas 

karaktär i berättelsen. Det kan jag koppla till Lundberg (2010) som menar att det viktiga med 

högläsningen är att den vuxne läser uttrycksfullt, med rätt tempo och betoning, allt för att 

fånga och upprätthålla barnens uppmärksamhet. Marianne framlägger vidare att det är mycket 

viktigt att visa upp bilderna när man läser högt för barnen. Enligt läraren har storbildsboken 

som tillhör Trulle en fördel, att den har stora och spännande bilder. Dessutom betonar hon att 

den absolut viktigaste delen under högläsningen är att samtala om det lästa. Vilket 

överensstämmer med Taube (2007) som menar att högläsningen blir mer givande om den 

vuxne stannar upp och samtalar med barnet om det lästa. 

 

Gemensamt för alla fyra lärare är att de tycker att stunden med högläsningen inbjuder till 

många spännande och lärorika stunder för samtal. I enlighet med Lundberg (2010) som 

hänvisar till undersökningar där aktivt samspel med barnet under högläsningen stimulerar 

utveckling av språk och begrepp betydligt mer än enbart högläsning utan samtal. I enlighet 

med Lundberg hävdar Taube att högläsning med stimulerande samtal bidrar till att barn får 

lust att läsa.  

 

Högläsning kan jag koppla till den analytiska metoden, där tonvikten läggs på att barnet lär 

sig orden som en helhet eller som bilder för att så småningom upptäcka att ordbilderna går att 

plocka isär i bokstäver. Fridolfsson (2008) hänvisar till högläsning i denna metod och menar 

att barnen blir bekanta med texten genom att känna igen orden som en bild, för att sedan göra 

generaliseringar som leder med tiden till att knäcka läskoden.  
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5.3.2 Lekens betydelse 

Lärarna är eniga om att verksamheten i förskoleklassen ska utgå ifrån leken för att barnen ska 

motiveras till lärande, att leken genomsyrar hela verksamheten och har en viktig betydelse för 

barnens lärande och utveckling. Det kom även fram att leken är viktig för att den är 

spännande och betydelsefull, då barnen använder sin fantasi, det ges utrymme för dialog och 

samtal, där barnen kan öva sin sociala och språkliga kompetens. Detta är en grundtanke som 

Lillemyr (2002) förespråkar om, hon hävdar att leken är en allsidig aktivitet då barn blir 

fullständigt motiverade och engagerade, vilket har en viktig betydelse för barnens 

socialisation och lärande. 

 

Lärarna understryker att lek och lärande hör ihop, då man kan leka fram lärande. Detta gör de 

genom att arrangera olika aktiviteter där de styr leken. Lärarna berättar om att de använder sig 

av lek i pedagogsikt syfte eftersom lek för barn är rolig och spännande, barnen tillägnar sig 

kunskaper och lärande på ett lekfullt sätt. I den styrda leken som lärarna arrangerar sätter de 

gränser där barnen lär sig lekregler och turtagning. Lindö (2002) nämner den styrda leken där 

läraren sätter igång leken och gör den till en pedagogisk aktivitet. Alla fyra lärare beskriver 

leken som ett praktiskt hjälpmedel som stimulerar barnen och sätter fart på deras nyfikenhet 

för lärandet. Inger nämner att i den fria leken är allt möjligt, barnen använder sin kreativitet 

och fantasi och får möjlighet att utforska och bearbeta sina kunskaper. Lindö (2002) nämner 

den fria leken där barnet frivilligt och självständigt startar leken. Under lekens gång samtalar 

och argumenterar barnen om sina åsikter och på så sätt anser lärarna att det stärker deras 

språk, samtidigt som de bearbetar och reflekterar över sina kunskaper och erfarenheter. 

 

Lisa berättar om att barnen intar olika sociala roller då de leker mamma, pappa, barn, polis, 

affär mm. Marianne brukar arrangera teater tillfällen, där barnen får inta olika roller med hjälp 

av handdockor. Liberg (2003) hänvisar till forskning som visar att barn utvecklar sin sociala 

kompetens inom rolleken. Detta genom att barnen sätter sig i olika sociala roller och bearbetar 

dessa rollers karaktär, på så sätt ökar barnens förståelse för sin sociala omgivning. Lärarna 

menar att rolleken är en viktig förutsättning för barns lärande och utveckling, deras uttalanden 

instämmer med Lillemyr (2002) som hävdar att barn socialiseras i leken, de tillägnar sig 

kommunikations färdigheter och lär sig hur man uppför sig mot andra. Leken utgör tillfällen 

för det sociala samspelet samtidigt som den förbereder barnen för lärande och utveckling. 
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Detta enligt lärarna är den centrala grundtanken som ska genomsyra verksamheten i 

förskoleklassen. 

 

Marianne, Sofia och Lisa berättar att bokstavsarbetet sker genom lek och i meningsfulla 

sammanhang för barnen. Marianne berättar att hon utgår från Trulle, Bornholmsmodellen och 

bokstavstema i sitt arbete, Sofia utgår från Bornholmsmodellen och Lisa arbetar med 

bokstavstema. Som jag nämnde tidigare har Inger berättat om att hon väljer att inte jobba med 

bokstäver i förskoleklassen. Följande kommer jag att beskriva kort om modellerna som 

lärarna utgår ifrån i sitt arbete med att presentera bokstäverna, träna barnens språkliga 

medvetenhet och väcka lust och nyfikenhet för läsning och skrivning.   

 

5.3.3 Bornholmsmodellen  

Både Marianne och Sofia berättar om att de arbetar med Bornholmsmodellen som utgår från 

språklekar med syfte att främja barnens språkliga medvetenhet. Men båda lärarna förklarar att 

de inte följer strikt timplanen som följer med lekarna. 

Lärarna överensstämmer med Lundberg (2007) om att språklekarna underlättar läsinlärningen 

och kan förebygga lässvårigheter. Tillföljd av att språklekarna är koncentrerade på sådant som 

Lundberg menar har tydlig positiv effekt på läsinlärningen. Lärarna berättar om språklekarna 

som Lundberg delar in i fem kategorier. 

 

Den första kategorin är att lyssna på ljud i omgivningen, lärarna menar att det är en bra 

övning då barnen övar sig på att lyssna efter ljud. Sofia menar att de lyssnar på olika ljud både 

inomhus och utomhus, dessa lekar är enligt henne en övning för barnen att lyssna 

uppmärksamt. Marianne berättar om att lekarna är även en bra övning för barnens förmåga att 

komma ihåg. Hon berättar om en språklek som gick ut på att barnen skulle sitta på 

samlingsmattan med en liten pall i mitten. Läraren väljer ett barn och berättar om vad han 

eller hon ska göra. Hon lägger fram på pallen små nallefigurer med fyra olika färger och ger 

barnet en instruktion om att ta fyra röda nallar, två blå som barnet ska gå fram och lägga 

framför Maria, gå fram till David och säga hej och sen gå tillbaka och sätta sig på sin plats. 

Hon berättar om att den språkleken övar barnens förmåga att komma ihåg samt lära sig att 

lyssna på instruktioner. 
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Den andra kategorin är ord och meningar, som handlar om lekar som syftar till att utveckla 

barnens ordbegrepp och hjälper att inse att ett ord har både form och innehåll. Men fokus i 

dessa lekar är övning på hur ordet låter, den ljudmässiga formen. Lekarna hjälper också 

barnen att förstå hur en mening är uppbyggd. Marianne berättar att hon uppmuntrar barnen att 

säga en mening varje dag, vissa barns säger till och med två meningar. 

 

Den tredje kategorin är första och sista ljudet i ett ord, med lekar som syftar till att barn får 

inblick i fonemens värld. Lekarna hjälper barnen att upptäcka att ord är uppbyggda av ljud så 

kallade fonem.  

Den fjärde kategorin är fonemens värld, här övar barnen att analysera ordens ljudmässiga 

form och övar på att ljuda samman fonem till ord. 

 

Den femte kategorin är bokstävernas värld med lekar som får barnen att lära sig att fonemen 

eller ljuden i skriftspråket representeras av bokstäver. Lekarna banar väg mot riktig läsning 

(Lundberg 2007, s.21-22). 

 

Sofia arbetar med den första, andra och tredje kategorin i början av höstterminen och till 

vårterminen börjar hon med den fjärde och femte kategorin. Hon menar att arbetet med 

Bornholmsmodellen tar sin utgångspunkt från helheten för att bryta sen till delarna, på så sätt 

lägger man en bra och positiv grund för barnens läs- och skrivutveckling för kommande 

skolgång. Medans Marianne följer inte de fem kategorierna, hon plockar det bästa ur denna 

modell för att främja barnens språkliga medvetenhet. Och dessutom arbetar hon med 

Trullematerialet som jag kommer att presentera senare.  

 

Bornholmsmodellen har sina grunder i den syntetiska metoden. Sofia förklarar att hon börjar 

med de första kategorierna i denna modell, där stor vikt läggs på den ljudmässiga formen av 

orden. Detta är vad Fridolfsson (2008) förespråkar om i den Syntetiska metoden eller så 

kallad ljudningsmetoden, där man utgår från fonemen(ljuden) och grafemen(bokstaven) och 

sätter samman de till ord, att se sambandet mellan ljud och bokstav. Sofia menar i enlighet 

med Fridolfsson att det är ett grundläggande verktyg när barnen lär sig kopplingen mellan 

grafem och fonem för att bli goda läsare med förståelse.   

Marianne och Sofia är överens om att arbetet med språklekarna enligt Bornholmsmodellen 

banar väg så att barnen upptäcker att ordbilderna går att plocka isär i bokstäver. De menar att 
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genom språklekarna lär sig barnen språkets minsta byggstenar och på så sätt får barnen 

möjligheten att knäcka den alfabetiska koden.  

 

5.3.4 Trulle 

Som jag nämnde tidigare arbetar Marianne med Bornholmsmodellen och Trulle materialet.  

Hon berättar att Trulle genomsyrar hennes upplägg i förskoleklassen. Inför intervjun tog 

Marianne med sig Trulle materialet som består av en lärarbok, en storbildsbok och en 

arbetsbok. Det finns också en sångbok med en cd skiva, spel och trollet Trulle med sin 

kompis Trulsa. Marianne berättar att hon började arbeta med Bornholmsmodellen men sedan 

Trulle materialet gavs ut har hon arbetat med det, med influenser av Bornholmsmodellen, där 

hon plockar det bästa av den. Hon berättar att:  

 

Trulle materialet är väldigt likt Bornholmsmodellen, men mycket roligare. Med trollet 

Trulle kan jag leka fram en rolig och lärorik undervisning   

 

Hon berättar vidare att Trulle i förskoleklassen bygger på det talade språket och följer en så 

kallad språkstege som består av fem stegpinnar och presenteras i lärarboken. Varje stegpinne 

följs av en saga som läraren berättar med hjälp av storbildsboken och har samtal om sagan. 

Inför varje stegpinne finns det dessutom gruppövningar och visuella övningar. 

 

Första stegpinne handlar om rimövningar som innefattar att rimma till bilder, lyssna om ord 

par rimmar och träna minnet med rim. Marianne menar att syftet med rimövningarna är att 

träna den språkliga medvetenheten.”Det är dessutom roligt att rimma, barnen kommer med 

riktiga rimord och nonsensord. Detta överensstämmer med Svensson (2005) som också 

betonar att rim och ramsor är ett sätt att träna den språkliga medvetenheten som stimuleras 

och utvecklas i läs och skrivsituationer i samspel med andra. 

 

Andra stegpinne handlar om att bilda meningar och detta genom att fråga och svara samt 

använda nekande meningar. 

Tredje stegpinne är att arbeta med ord genom att dela meningar i ord, jämföra ords längd. Det 

kommer även in lite grammatik övningar med substantiv, adjektiv och verb. 

Fjärde stegpinne handlar om att dela upp ord i stavelser som är lättare än att dela upp ord i 

ljud.  
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Femte stegpinne handlar om att lyssna efter första ljudet och sista ljudet och uppfatta 

ljudskillnader. 

 

Med Trulle materialet och genom klättringen på stegen stärks den språkliga medvetenheten på 

ett nyttigt och roligt sätt. Mariann hävdar att insatserna av Trulle materialet ger goda resultat 

som består långt upp i skolåldern. Samtidigt lyfter hon fram att det är ett starkt samband 

mellan den språkliga medvetenhen och läs- och skrivutvecklingen. Hennes resonemang kan 

jag koppla till Lundberg (2007) som har genom forskning kommit fram till att den språkliga 

medvetenheten har en avgörande och viktig roll för barnets kommande läs och skrivinlärning.  

Trulle materialet som är inspirerat av Bornholmsmodellen kan jag också koppla den 

syntetiska metoden. 

 

5.3.5 Bokstavstema  

Som jag nämnde tidigare arbetar Marianne och Lisa med bokstavstema för att introducera 

bokstäverna på ett lekfullt sätt . Marianne utnyttjar trollet Trulle för att presentera en bokstav 

varje dag. Detta gör hon medans barnen sitter på morgonsamlingen och efter att ha haft grupp 

massage och lyssnat på lugn musik. Trulle kommer fram med en bokstav och har med sig 

bilder med olika saker som föreställer bokstaven. Läraren ger exempel på bokstaven B, Trulle 

visar en bild på en boll och banan, Trulle berättar en rolig historia om bokstaven B. Läraren 

berättar vidare att hon ritar bokstaven på en liten tavla samt ritar ett föremål som börjar på 

dagens bokstav. Sedan delar hon arbetsblad till barnen med dagens bokstav och de ska 

försöka rita av den samt rita några saker som börjar på dagens bokstav.  

 

Lisa använder sig av dockan Maja som kommer med en bokstav varje vecka, och lyssnar till 

majas alfabetssånger. Hon berättar om att barnen får ta med sig föremål hemifrån som börjar 

med veckans bokstav. Sedan pratar de om föremålen som barnen har med sig hemifrån, 

tillsammans lyssnar de på bokstavsljuden samt analyserar var ljuden kommer ifrån i varje ord. 

Lisa förklarar vidare att barnen inte behöver skriva av bokstäverna men däremot har varje 

barn en bokstavs bok där de ritar föremål som börjar på veckans bokstav. Hon berättar om att 

det finns barn som vill skriva av bokstaven får de självklart göra det, men enligt henne är det 

inte ett måste. Lisa poängterar att barnen tycker att det är roligt att ta med sig saker hemifrån, 

bokstäverna blir mer konkreta för barnen när de kopplas till fysiska saker som barnen är 

bekanta med.  
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Lundberg (2007) visar i sin senare forskning att bokstavskunskapen i förskoleklassen är 

betydelsefull för barnens kommande läsinlärning. Medans Smith (2000) framhåller att barn 

inte behöver lära sig bokstäverna var för sig och ljuda sig fram till läsning. Han konstaterar att 

det är viktigare för barnet att se orden i ett sammanhang i stället för att se bokstav för bokstav 

och lägga onödig tid på avkodning.  

 

5.4 Sammanfattning av lärarnas metoder och arbetsätt 

Av resultatsvaren som jag har redovisat kommer det fram att lärarna använder sig av olika 

metoder och arbetsätt för att väcka elevernas lust och motivation för läsning och skrivning. 

Marianne, Sofia och Lisa använder sig av metoder som Borholmsmodellen, Trulle och 

bokstavstema. Samtidigt som de betonar och lyfter fram leken och högläsningen som de 

absolut viktigaste komponenterna för att främja elevernas läs- och skrivutveckling, samt 

väcka lust och nyfikenhet för läsning och skrivning. Medan Inger inte har en metod som hon 

utgår ifrån, hon betonar att barnen inte behöver hålla på med bokstäver under året i 

förskoleklassen.  Däremot använder hon sig av högläsning och lek som arbetsätt för att väcka 

barnens lust och nyfikenhet till lärande.  

 

Gemensamt för Marianne, Sofia och Lisa är att de använder sig av metoder och arbetsätt som 

jag har redovisat tidigare för att göra barnen språkligt medvetna och få de intresserade för 

skriftspråket med positiva inslag för kommande skolgång.  

Jag kan poängtera att Marianne kombinerar olika metoder, hon plockar det bästa enligt henne 

av Bornholmsmodellen, använder sig av Trulle materialet samt arbetar med bokstavstema. 

Detta enligt Frost (2002) är en beskrivning på en framgångsrik lärare, som kombinerar olika 

metoder och arbetar medvetet med att väcka elevernas intresse för läsning och skrivning. Hon 

berättar att hennes arbetsätt och metoder har bidraget till att hennes barn knäcker läskoden vid 

slutet av året i förskoleklassen. 

 

Framställning av framgångsrika lärare som Frost beskriver stämmer även till en viss del på 

Sofia, Lisa och Inger eftersom de arbetar medvetet med att väcka barens intresse för läsning 

genom att de läser mycket för barnen och uppmuntrar de för att läsa och ägnar mycket tid för 

lässtunder. Lärarnas arbetsätt och metoder bidrar till att uppmärksamma barnen att de kan 

tillägna sig kunskaper genom det sociala samspelet, genom böcker och andra aktiviteter. Detta 

synsätt kan jag koppla till Dahlgren m.fl. (2004) som hävdar att läraren kan utveckla barns 
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medvetenhet om hur man kan tillägna sig kunskaper genom samspelet med andra människor, 

genom böcker, att aktivt gör saker och vara tankemässigt uppmärksam. Lärarna utgår i sin 

planering av verksamheten från barnens intressen. Detta menar författarna Dahlgren m.fl. 

(2004) är pedagoger som har barnets värld som utgångspunkt i sin undervisning.  

 

6. Slutsats och diskussion 

Syftet med min studie var att ta reda på lärarnas uppfattningar av verksamheten i 

förskoleklassen, samt ta reda på vilka arbetsätt och metoder lärarna använder sig av för att 

väcka barnens lust och nyfikenhet för att lära sig läsa och skriva. Alla fyra lärare har 

uppfattningen om att förskoleklassen är en brygga mot skolan och att det är en förberedelse 

inför skol år ett. De överensstämde om att arbeta med den sociala biten är det viktigaste att 

förbereda barnen inför skolan, där det inrymmer regler och normer samt att lärande sker bäst i 

det sociala samspelet som uppstår mellan vuxna -barn och barn-barn. De menar att arbeta med 

den sociala biten i förskoleklassen är viktig då det skapar gemenskap och trygghet i gruppen 

som leder till utveckling och lärande. 

 

I frågan om att väcka elevernas lust och motivation för att lära sig läsa och skriva är lärarna 

eniga om att leken är en framgångsrik arbetsätt att leka sig fram till lärande. Att lek har stor 

betydelse i förskoleklassen, där barnen inte känner press på att lära utan i leken skapas 

motivation och engagemang för lärande och socialisation. Lärarna lyfter även fram 

högläsningens betydelse som lockar och skapar intresse hos barnen att vilja läsa på egen hand.  

Enligt tidigare forskning av Björk och Liberg (2004) är grunden för läs- och skrivutveckling 

att barnen upplever glädjen med att läsa och skriva och förstår varför man gör det och att det 

kan användas på många olika sätt. 

 

Enligt tidigare forskning av Ackesjö är det många barn som träder in i förskoleklassen och har 

förväntningar om att lära sig läsa och skriva, de är intresserade av skriftspråket. Så det gäller 

att man som lärare inte står som ett hinder för dessa barn. Läraren ska försöka i sitt arbete i 

förskoleklassen att bemöta alla elevers behov och intressen. Detta har jag fått i mitt resultat av 

forskningen, där tre av lärarna använder sig av språklekar i Bornholmsmodellen och Trulle 

samt introducerar bokstäver för barnen på ett lekfullt sätt som utgår ifrån elevernas intressen 

och behov. Dessa lärare är eniga med Liberg som konstaterar enligt hennes forskning att 
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barnen i dagens samhälle vill och kan lära sig läsa och skriva. Detta enligt många forskare har 

en inverkan av att barn är medverkade idag i ett nätsamhälle där mötet med skriftspråket sker 

tidigt i livet, innan skolstarten i form av data, reklam, tv- program, böcker, leksaker, spel mm.  

 

Medan Lisa berättar att det som genomsyrar hennes arbete i förskoleklassen är lek, högläsning 

och det sociala samspelet, men inget arbete med bokstäver. Detta betyder att barn som börjar i 

förskoleklassen och är ”skolsugna” hindras av denna lärare. Hon utgår inte från alla barns 

intressen och behov. Marianne, Sofia och Lisa bedriver en verksamhet som Ackesjö 

förespråkar om, en verksamhet med integrerad lek- och lärandepraktik som tillgodoser alla 

barnens behov och önskemål, både de skolsugna och de leksugna barnen.  

 

Slutsatsen av min undersökning visar på att lärarna överensstämmer om att förskoleklassen är 

en förberedande verksamhet inför skolan, men har skilda uppfattningar om hur mycket man 

ska arbeta med barns läs- och skrivutveckling. Detta till följd av att det inte finns mål och 

riktlinjer att arbeta efter i förskoleklassen, som leder till att det är olika åsikter om hur man 

ska lägga upp undervisningen på ett sätt som gynnar alla barn. Detta har lett till att det pågår 

debatter som diskuterar ifall förskoleklassen ska bli ett tionde skolår eller inte.  

 

Lärarna som arbetar medvetet med att stimulera och främja barnens läs- och skrivutveckling i 

förskoleklassen, antyder att det är viktigt då det är ett sätt att förebygga läs- och 

skrivsvårigheter samt att de tillgodoser alla elevers behov och intressen. Av egna erfarenheter 

då jag har egna barn som gått i förskoleklassen, instämmer jag med Liberg och lärarna om att 

barnen i dagens samhälle vill och kan lära sig läsa och skriva tidigt. Det gäller att man som 

lärare tar vara på barnens intressen och kunskaper och lägger upp verksamheten på ett sätt 

som bemöter alla barns behov och intressen. Viktigt blir det också att läraren är medveten om 

att använda sig av olika arbetsätt och metoder för att erbjuda barnen en möjlighet för god läs- 

och skrivförmåga i den fortsatta skolgången. Förskoleklassen blir på så sätt en förberedande 

verksamhet med en mjuk och positiv start inför skolan.  
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6.1 Förslag till vidare forskning 

Jag anser att jag har besvarat mina frågeställningar utifrån mitt begränsade insamlade material 

som består av fyra intervjuer. Detta kan dra ner lite i undersökningens validitet, det skulle 

vara bra om man kombinerar kvalitativa intervjuer med observationer för att höja 

undersökningens validitet. Det skulle vara bra på ett sätt då man kan observera hur lärarna 

arbetar i verkligheten och samtidigt observera barnen i verksamheten. Då jag utgår i min 

undersökning av den kvalitativa metoden som består av fyra intervjuer, blir det svårt att 

generalisera och dra slutsatsen om att resultatet gäller alla lärare i förskoleklassen. Jag 

diskuterar endast undersökningens resultat utifrån lärarna som har deltagit i min 

undersökning. 

 

Inför vidare forskning vore det intressant att undersöka övergången till skolår ett, ifall lärarna 

följer upp och tar tillvara på barnens läs- och skrivförmåga som de tillägnat sig under året i 

förskoleklass. Eller börjar de på nytt. En annan aspekt skulle vara intressant att undersöka, om 

det finns ett samarbete mellan lärarna i förskoleklassen och lärarna i skolår ett.  
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7.3 Muntliga källor 

Intervju av Mariann: 17- 10 11, ca 60 minuter 

Intervju av Lisa: 19- 10-11, ca 60 minuter 

Intervju av Sofia: 21- 10-11, ca 50 minuter 

Intervju av Ingrid: 25- 10- 25, ca 50 minuter 

 

8. Bilaga 

8.1 Intervjuguide  

1. Vad har du för utbildning? 

2. Hur länge har du jobbat i förskoleklassen? 

3. Hur uppfattar du syftet med förskoleklassen? 

4. Vad anser du är viktigast att barnen lär sig under året i förskoleklassen? 

5. Hur arbetar för att barnen lär sig det du nämner som viktigast? 

6. På vilket sätt arbetar du för att väcka barnens lust och nyfikenhet för läs- och 

skrivutveckling? 

7. Har du en speciell metod som du utgår ifrån? 

8. Vad anser du att barnen bör ha med sig vid övergången till skolår ett? 

  

. 

            

 


