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Sammandrag  
 
Syftet med vår undersökning var att ta reda på hur samverkan och dialog ser ut mellan 

förskollärare och lärare i förskoleklass och år 1. Våra frågeställningar handlade om hur de 

olika lärarkategoriernas kunskapssyn ser ut, hur deras samarbete fungerar och vilka läs- och 

skrivutvecklingsmetoder som används. Metoden vi valde var litteraturstudier och 

enkätundersökning. Resultatet visar att kunskapssynen mellan förskollärare och lärare inte 

skiljer sig markant, medan det är större skillnad mellan grundskollärare som har olika sorters 

lärarutbildningar. Ett flertal läs- och skrivutvecklingsmetoder används av bägge 

lärarkategorierna. Samverkan sker oftast vid stadieövergångar och inte kontinuerligt under 

läsåret. Studien har också visat att de båda lärarkategorierna uttrycker önskemål om ett ökat 

samarbete.  

 

Nyckelord; läs- och skrivutveckling, dialog, samverkan, förskoleklass, år 1 
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1. Inledning 
 
Vi är två utbildade barnskötare med flerårig kunskap och erfarenhet av arbete från förskola 

både inom kommunal och privat regi. De senaste åren har vi läst lärarutbildning på distans 

med inriktning mot förskola och förskoleklass vid Växjö Universitet och nu är det dags för 

vårt examensarbete. Idag arbetar vi i förskoleklass i två olika storstadskommuner i mellersta 

Sverige. Under utbildningsåren har vi funderat och diskuterat mycket med varandra kring hur 

samverkan och samsyn ser ut i övergången mellan förskoleklass och år 1. Våra tankar har 

handlat om hur vi tar till vara barns kunskaper när det gäller läs- och skrivutveckling och hur 

kunskaperna tas till vara i nästkommande stadie.  

     Vi vill med vår studie påvisa att det finns stora utvecklingsområden inom detta ämne och 

att det förmodligen ser väldigt olika ut på olika skolor runt om i vårt land. Vi är också väldigt 

intresserade såsom snart nyexaminerade lärare mot förskola och förskoleklass att granska 

vilka metoder som finns när det gäller barns läs- och skrivutveckling. Idag när ett flertal 

metoder ofta blandas i undervisningen kan det vara intressant att se vilka som används och 

utifrån vilka valgrunder de görs ute i verksamheterna. 

     Idag när det gått nästan tio år sedan förskoleklassens inträde i grundskolan diskuteras det 

livligt om det har blivit ett tionde skolår eller inte. Samtidigt diskuteras det inom förskolan, 

förskoleklassen och grundskolan kring hur betydelsefullt det är att arbeta språkutvecklande 

för att barnen senare ska kunna uppnå de mål som finns i våra styrdokument efter 

genomgången grundskola. Den stora mångfalden i dagens skola kräver lyhörda lärare som tar 

vara på barnens intresse och lust när det gäller att erövra kunskapen att kunna läsa och skriva 

vilket är ett av uppnåendemålen i skolans läroplan. I Läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmen Lpo94 betonas att ”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” (Skolverket, 2006a:10). 

     Vi vet att detta arbete startas tidigt i livet och vi upplever att det är viktigt att olika 

lärarkategorier samtalar och arbetar mot att hitta gemensamma former för en dialog om en 

samsyn mellan de olika stadierna. Detta för att alla barn ska kunna få möjligheten till en sådan 

gynnsam läs- och skrivutveckling som de har rätt till.  
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2. Syfte 
 
Vårt syfte är att ta reda på hur dialog och samverkan ser ut mellan förskollärare och 

grundskollärare när det gäller barns läs- och skrivutveckling i förskoleklass och år 1.  

 

2.1  Frågeställningar 
Vad anser lärarna är viktiga förmågor hos barn när det gäller läs- och skrivförberedande 

verksamhet?  

 

Vilka metoder/läromedel används och vilka faktorer avgör valen av arbetssätt?  

 

Hur samarbetar lärare och förskollärare för att ta till vara barnens kunskaper beträffande läs- 

och skrivutveckling vid övergången mellan F-1? 

 

3. Bakgrund  
 
3.1 Barns tidiga läs- och skrivutveckling 
Idag talas det ofta om att barns läs- och skrivutveckling är tätt sammanbundna och inte två 

delar som ligger jämsmed varandra. Caroline Liberg, professor med inriktning mot läs- och 

skrivprocesser vid Uppsala universitet menar att i den pedagogiska praktiken som lärare 

handlar det tillsynes om att skapa möten med barnen och fånga dessa tillfällen till lärande 

(Liberg, 2006). Det är i dessa gemensamma språkrum barnen utvecklas allra bäst. Motorn i all 

form av språkande (tal, skrift och tecken) är en önskan av att få vara en meningsskapande 

deltagare i ett socialt sammanhang (Liberg, 2006). Tidigare i den traditionella undervisningen 

talades det ofta om läs- och skrivinlärning för barnen istället för som nu att det är ett lärande 

istället för inlärning (Liberg, 2006). 

      Genom den nya barnsynen där barnen är kompetenta och aktörer i vårt samhälle har det 

också skett mycket förändringar de senaste åren när det gäller barns läs- och skrivutveckling. 

Under årens lopp har det varit stort fokus på hur barn ska lära sig läsa vilket också har gett oss 

en rad olika observationsscheman för barnens läsutveckling. Det den senaste forskningen 

(Dahlgren m.fl. 2006, Liberg, 2006, Fast, 2008) vill få oss att tänka på är hur pass viktig 

barnens skrivutveckling också är och hur läs- och skrivutvecklingen hör samman med 

varandra. ”Lärandet av skriftspråket är en mycket viktig grund för att barnet ska ges en chans 

att kunna delta i och vara medskapare av den värld och kultur de lever i” (Liberg, 2006:150).  
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     Carina Fast, fil, dr vid Uppsala universitet skriver att “Läsandet och skrivandet är en del av 

människors sociala och kulturella liv” (Fast, 2008:49). Fast diskuterar också vidare att det är 

inte alltför länge sedan som föräldrar och förskollärare avråddes från att ge sig i kast med 

barns läs- och skrivinlärning eftersom de då kunde lära sig på ett felaktigt sätt. Det skulle vara 

utbildade lärare som lärde ut och barnen skulle ha kommit till den kognitiva mognadsgraden, 

ca sju års ålder innan detta kunde ske (Fast, 2008).  

     Gösta Dahlgren, universitetslektor vid Göteborgs universitet påpekar också att 

utgångspunkten i barns läs- och skrivutveckling borde vara utifrån barnets behov och 

erfarenheter och inte utifrån någon bestämmelse eller riktlinje när det gäller starten för barns 

läs- och skrivundervisning (Dahlgren m.fl., 2006). 

     Idag talar man om att barns skriftspråksutveckling påbörjas långt före skolstarten 

(Dahlgren m.fl., 2006, Taube 2007, Eriksen Hagtvet 2006, Liberg 2006, Fast 2008) och att det 

säkerligen har sina rötter i att barn idag är aktörer i ett nätsamhälle där deras möten med 

bokstäver och ordbilder alltmer sker tidigt i livet. I Fasts Literacy- i familj, förskola och skola 

(Fast, 2008) påvisar hon att barns läs- och skrivlärande sker allt tidigare idag genom 

reklampelare, trafikskyltar, tv, datorer, leksakskataloger etc. Hon framhåller att dessa 

kunskaper som barnen besitter oftast inte ges något utrymme i skolan idag. ”Barnen kan vara 

bärare av rika erfarenheter av texter av olika slag men dessa erfarenheter kanske inte stämmer 

in på skolans praktik och skolan förväntningar och värderingar” (Fast, 2008:122). Fast (2008) 

skriver vidare att det i hennes studie har visat sig att barnen tydligt har visat att 

populärkulturen är en viktig inspirationskälla för dem när det gäller deras läs- och 

skrivutveckling och att dessa kunskaper äger rum långt före den formella läs- och 

skrivundervisningen.  

     Ett annat perspektiv på det är också att skolan idag inte längre har monopol på barnens läs- 

och skrivutveckling utan att mycket viktiga förberedelser och lärande äger rum redan under 

barnens förskoletid. I Läroplanen för förskolan Lpfö-98 är ett av strävansmålen att barnen ”… 

utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för 

skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa former” (Skolverket, 

2006 b:9). 

     Vi vet också att alla barn är olika och unika vilket gör att vi måste ta till ett flertal olika 

metoder, modeller och arbetssätt och anpassa dem till var barnet befinner sig och för att kunna 

ta dem till nästa nivå. Att utveckla sitt eget sätt att lära och att utveckla nyfikenhet och lust att 

lära är ett par av målen som skolan ska sträva efter (Skolverket 2006a). Karin Taube, 

professor i pedagogik vid Mittuniversitet anser att det är vår uppgift inom förskola och skola 
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att stödja barn i deras språkliga utveckling (Taube, 2007). Allra bäst gör vi det genom att ha 

en tilltro till barnens egna förmågor och även se till att barnen utvecklar tillit till sina egna 

förmågor vilket också är ett par av de strävansmål som finns i våra läroplaner (Skolverket, 

2006 a och Skolverket, 2006 b).  

 

3.2 Språklig medvetenhet 
Den språkliga medvetenheten är ett begrepp med många olika ansikten enligt Bente Eriksen 

Hagtvet, (1993) docent i specialpedagogik vid Oslos universitet. Hon menar vidare att det 

under de senaste tjugo åren har språklig medvetenhet handlat om ett mellanled vid barns 

språkutveckling och läsning. ”…ny forskning visar att kunskapen om sambandet mellan 

språkljud och bokstäver blir bättre, om den redan från förskoleåldern presenteras i ett 

språkligt sammanhang som är meningsfullt för barnen själva” (Eriksen Hagtvet, 2006:47). Det 

är också först runt sexårsålder de tidigaste tecknen på barns språkliga medvetenhet börjar visa 

sig (Taube, 2007).  

    För nästan 30 år sedan påbörjades det omtalade Bornholmsförsöket vilket handlade om att 

öka barns språkliga medvetenhet för att på så sätt kunna förebygga lässvårigheter som kunde 

komma senare i skolan (Taube, 2007). Det var Ingvar Lundberg, professor i psykologi vid 

Umeå universitet som var vetenskaplig ledare för forskningsprojektet. Syftet med studien var 

att se om det fanns några samband mellan den språkliga medvetenheten och hur 

läsutvecklingen skulle utvecklas under barnens tre första år i skolan (Dahlgren m. fl, 2006).  

     Lundberg (nu knuten till Göteborgs universitet) menar i den numera något omarbetade 

Bornholmsmodellen att det blivit alltmer uppenbart att bokstavskunskap är en viktig 

förutsättning för bra läsinlärning (2007). Han menar vidare att ”Barnens bokstavskunskap i 

förskoleklass har stor betydelse när det gäller att förutse hur det ska gå med läsinlärningen” 

(Lundberg, 2007:7). Ytterligare tre områden bör barnen behärska för att få en god 

läsutveckling. Att vara språkligt medveten, framför allt fonemiskt medveten, att ha ett gott 

ordförråd och att vara motiverad. Lundberg klarlägger begreppen språklig medvetenhet, 

fonologisk medvetenhet och fonemisk medvetenhet.  

     Att vara språkligt medveten (en allmän term) innebär att man börjar uppmärksamma hur 

det egna språket låter och hur det är uppbyggt av ord och meningar. ”Barnet uppmärksammar 

språkets form och kan bortse från innehållet” (Lundberg, 2007:9) Fonologisk medvetenhet är 

ett mer specifikt begrepp som innebär att man är medveten om den ljudmässiga uppbyggnad 

som språket har. Barnet kan lyssna på hur ord låter, exempelvis rimma. När man kan rikta sin 

uppmärksamhet mot fonemen, språkets minsta betydelseskiljande byggstenar är man 
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fonemiskt medveten. Barnet kan t.ex. identifiera första och sista ljudet i ord. Lundberg hävdar 

att vi i vardagligt tal inte behöver tänka på enskilda språkljud. ”Men när man ska lära sig läsa 

och skriva måste man bli medveten om ljuden i talet” (Lundberg 2007:9). Denna förståelse 

kommer inte av sig själv och vissa barn har extra svårt att kunna uppmärksamma fonemen på 

ett medvetet sätt.  

     Precis som Lundberg (2007) menar har senare forskning visat att övningar där även 

bokstäver ingår ökar språklekarnas betydelse ännu mer (Taube, 2007). Nyare forskning kan 

inte ge några belägg för att rim och ramsor samt stavelser har någon direkt betydelse för barns 

läsutveckling (Taube, 2007) vilket också Lundberg (2007) betonar. Det har också visat sig att 

ju mer förskolan använder sig av språklekar där både ljud och bokstäver finns med kan man 

halvera riskerna med att få läs- och skrivsvårigheter i början av år 2 (Taube, 2007).  

 

3.3 Det meningsfulla språkrummet 
Den ryske professorn Lev Vygotsky talar ofta om att barn behöver bli utmanade i sin 

potentiella utvecklingszon genom att det där finns ett utrymme för det barnen inte klarar idag 

men skulle kunna imorgon genom att lära sig av någon annan (Liberg & Björk, 2006).  

 

Såväl tal- som skriftspråk handlar om kommunikation, att meddela sig med andra och sig själv, 

det handlar i båda fallen om en aktiv och meningsskapande process där man själv vill göra sig 

förstådd eller förstå vad någon annan har för tankar eller åsikter. 

 (Liberg & Björk, 2006:15) 

 

Eriksen Hagtvet & Pálsdóttir lyfter också fram att det är i detta samspel med andra som barn 

bäst lär sig, ”… andra barn som just hade gått igenom samma steg i inlärningsprocessen var 

de skickligaste i att ge den hjälp ett barn behövde för att komma vidare i sin utveckling” 

(Eriksen Hagtvet & Pálsdóttir, 1993:58). Det är i detta sociala samspel med både vuxna och 

andra barn och i våra möten tillsammans den bästa utvecklingen sker. Det är i dessa möten 

”… som barnet ges möjlighet att på både egna och andras villkor få växa och växa och växa” 

(Liberg & Björk, 2006:13). 

     Något forskningen också lyfter fram är att ”Läsning och skrivning är två sidor av samma 

sak, även om de båda färdigheterna kräver olika delfärdigheter” (Eriksen Hagtvet & 

Pálsdóttir, 1993:215). De menar att en av vägarna till skriftspråket går genom lekläsning och 

att “Det var genom skapande skrivning som barnen oftast utforskade och till slut knäckte 

skriftspråkskoden” (Eriksen Hagtvet & Pálsdóttir, 1993:215). Deras undersökningar visar 

också att det för många barn kan vara lättare att börja skriva än att läsa även om skrivande är 
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mer motoriskt krävande. Något man på senare tid också har påpekat är att skrivandet har haft 

en alltför undanskymd plats genom att man har bortsett från barns möjligheter till att lära sig 

att läsa genom att skriva och tvärtom (Liberg, 2006).  

     Liberg & Björk, (2006) anser att barn måste erbjudas olika arbetssätt eftersom de har olika 

sätt att lära sig läsa och skriva på. Deras skilda förutsättningar och varierande behov måste 

tillgodoses. Idag menar forskare att det är viktigt att kombinera ljudmetoden och 

helordsmetoden när det gäller barns läslärande (Liberg, 2006).  Hon menar också att det inte 

längre är lika uppdelat i två läger vilken av läsmetoderna som är att föredra (Liberg, 2006).  

      

3.4 Motorik 
Motorisk förmåga och kognitiv inlärning, framförallt tal-, läs- och skrivinlärning förknippas 

ofta med varandra i förskolan och skolan. Det finns flera motoriska träningsprogram som sägs 

ha gynnsamma effekter på barns läs- och skrivutveckling. Det finns dock få vetenskapliga 

bevis på att motorisk träning har effekt på fler områden än det motoriska (Svensson 1998). 

Svensson menar att den teoretiska grunden som förskolan och skolan vilar på och har vilat på 

med Piagets betoning på mognad och sammankopplingen mellan intellektuell utveckling och 

sensomotorisk utveckling ligger bakom uppfattningen. Slutsatsen har varit att med motorisk 

träning upphör de kognitiva inlärningssvårigheterna. Det skulle i sin tur betyda att 

rörelsehindrade skulle ”… ha ett mindre utvecklat intellekt än andra” (Svensson 1998:154). 

Detta förhållande stämmer inte men har påverkat pedagoger att rikta åtgärder mot barnets 

motoriska förmåga för att förbättra den kognitiva utvecklingen. 

     Det kan däremot finnas indirekta samband mellan god motorik och bra förutsättningar för 

kognitiv inlärning. Rörelseträning kan vara positivt rent psykologiskt och flera forskare menar 

att den ökade prestationsförmågan snarare beror på uppmärksamheten och de positiva 

förväntningar som barnet får både av de vuxna och av sig själv. Förväntningarna ger i sin tur 

barnet en större motivation till att lära (Svensson 1998). ”Barnen kommer inte att lära sig läsa 

genom att kasta boll, klättra upp i ett träd eller öva olika övningar med rockring. De kommer 

inte heller lära sig klättra i träd av att läsa”(Svensson 1998:166). 

     Dahlgren m.fl. (2006) menar att grov- och finmotorik finns som nödvändiga inslag i 

skrivinlärningen. Skrivförsöken ställer krav på både motorik och koordinationsförmåga 

mellan öga och hand. Författarna ställer sig precis som Svensson frågande till om motoriska 

träningsprogram leder till bättre läs- och skrivutveckling.  

     Barns fin- och grovmotorik är viktig i deras vardagsliv. Självständighet, kamratkontakter 

och lekmöjligheter påverkas. Ett barn som inte behärskar sin kropp så bra kommer att få en 
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sämre självkänsla. ”Ett barn med låg självkänsla får svårt att på ett frimodigt sätt ta itu med 

både motorik och skriftspråk” (Dahlgren m.fl. 2006:63). Slutsatsen blir att en god motorik 

ökar självkänslan och barnet är mer avspänt till t.ex. skolstart och skriftspråkinlärning. Den 

motoriska träningen verkar inte direkt på skrivinlärningen utan genom att den ökar barnets 

självkänsla. ”Skrivning och läsning är … huvudsakligen intellektuella, språkliga aktiviteter 

och bör behandlas därefter” (Dahlgren m.fl. 2006:63). 

 

3.5 Dokumentation  
De senaste tio åren har diskussionen om hur man följer upp barns utveckling och förmågor 

blivit alltmer intensiv. En av orsakerna till detta är att läroplaner och styrsystem för förskola 

och skolverksamhet har förändrats menar Liberg (2006). Skolan har alltmer blivit en målstyrd 

organisation där barns resultat granskas allt oftare. De viktigaste skälen till att vi måste följa 

upp barns utveckling är för att läraren, barnet själv och barnets föräldrar ska få kunskaper om 

hur det går för barnet, för att läraren ska kunna välja innehåll i den pedagogiska verksamheten 

och för att kunna redovisa resultatet för sina huvudmän (Liberg, 2006).  

      Idag finns det ett flertal standardiserande tester som baseras på den senaste forskningen 

men det behövs också en utveckling av dessa tester menar Liberg, 2006. Detta för att inte 

enbart barns förmågor till in- och avkodning ska tas upp utan även där barns olika tekniker 

som de använder sig av vid läsandet och skrivandet får utrymme (Liberg, 2006). Ofta talas det 

inom skolan om en treämneskompetens- svenska, engelska och matematik utifrån de 

nationella styrdokumenten och Sveriges läroplaner. När det gäller de tidiga åren i barns 

utveckling i läs- och skriv har det stora fokuset under de senaste hundra åren talat om att barn 

ska lära sig att bryta koden (Liberg, 2006). Därtill har man under de senaste tjugo åren talat 

om att barn behöver bli fonologiskt medvetna (Liberg, 2006). Det som eventuellt kan missas 

genom att de tester som finns ute på marknaden idag är att de är så fokuserade på dessa 

perspektiv att många av de andra förmågorna som är viktiga i barns tidiga läs- och 

skrivlärande glöms bort enligt Liberg (2006).  

     Några av dessa förmågor är t.ex. barns vana att delta i boksamtal, ha ett stort ordförråd, 

kunna återge berättelser och satser och kunna vara en aktiv samtalspartner (Liberg, 2006). 

”Det är väsentligt att inte bara bedöma barns faktiska förmåga, intressen och preferenser utan 

också deras spirande möjligheter att utveckla olika förmågor, intressen och preferenser, d.v.s. 

deras utvecklingspotentialer” (Liberg, 2006:168). 

     Idag kan nog de allra flesta skriva under på att barn inte tar ett steg i taget på sin 

utvecklingsväg, tidvis tar de flera samtidigt, ibland tar de stora kliv, eller små, små steg. Allt 
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är lika rätt och ingen kan idag påpeka att något av de olika sätten att gå på en väg skulle vara 

mera riktigt än något annat så länge slutmålet är detsamma. Riskerna idag med många av de 

olika observationsscheman som finns är att det görs en bedömning långt bortom 

sammanhanget barnen befinner sig i. Detta eftersom observationer ofta sker enstaka gånger 

vilket gör att vi lätt missar barnets samlade förmågor och istället enbart ser beteendet för 

stunden enligt Liberg (2006). 

     En annan väg att gå när det gäller att bedöma och dokumentera barnets arbete är med 

portfoliometoden där bedömningen blir till en integrerad del av verksamheten (Liberg, 2006). 

Portfolion ger oss underlag om vilka processer barnet har ingått i, vart barnet är på väg och 

hur vi ska nå barnets potentiella utvecklingszon (Liberg, 2006).  Portfolion ger oss också 

utmärkta chanser att i dialog med barnet befinna oss och utveckla det språkliga rummet. 

”Beprövad erfarenhet från sådana sammanhang visar på kraften i samtal som utgår från sådan 

dokumentation” (Liberg, 2006:172). 

      De grundläggande frågorna vid all bedömning är att diskutera tillsammans med kollegor, 

barn och föräldrarna varför de ska göras (Liberg, 2006) och för vem de ska göras. Genom att 

få reda på barnens utvecklingspotential utifrån vad barnen är på väg att klara av skulle det 

kunna innebära att det ger stora möjligheter för nästkommande verksamhets utformning 

(Liberg, 2006).  Annika Persson & Lena Wiklund verksamma förskollärare i Södertälje 

(2008) menar också att dokumentationen har ett övergripande ändamål genom att den följer 

de läroprocesser som både vuxna och barn är deltagare i. ”Dokumentationen måste därför bli 

en integrerad del i den pedagogiska verksamheten” (Persson & Wiklund, 2008: 28).  

     Några av de diagnostiserande material som används idag när det gäller yngre barns läs- 

och skrivutveckling är bl.a. Skolverkets material Språket lyfter (2003). Materialet tar upp 

barnets förmåga att kommunicera, skriva och läsa och riktar sig från förskoleklass till år 5 

(Dahlgren m.fl., 2006). Läraren får hjälp att systematisera observationerna av barnets 

språkutveckling. Andra material är God läsutveckling som lyfter fram barnets fonologiska 

medvetenhet, ordavkodning, läsflyt, läsförståelse och läsintresse. Det innehåller också en del 

övningar och som används under de första tre-fyra skolåren (Dahlgren, 2006).  

      Ett välkänt läsutvecklingsschema är LUS- Nya lusboken en bok om läsutveckling (Allard 

Rudqvist, Sundblad, 2001). Det är ett hjälpmedel för att kunna systematisera iakttagelser och 

bedömningar om varje barns läsutveckling och fungerar för läraren som underlag i dennes 

egna analyser (Dahlgren m.fl., 2006). 2001 reviderades LUS punkterna till 19 punkter varpå 

de första 12 handlar om de yngre barnens läsutveckling (Dahlgren m.fl., 2006). En ny 

funktion för LUS är att på ett överskådligt sätt visa om eleverna uppnått en skolas mål för 



 

 12 

läsutveckling. Om målen ej är uppnådda finns genom LUS ett underlag för rektor att 

omfördela tid och resurser där det behövs.(Allard, Rudqvist, Sundblad, 2001). 

     Eriksen-Hagtvet (1990) har utformat ett förslag på sex punkter när det gäller att följa barns 

skrivutveckling. De är; härmande klotter, lekskrivning, konventionella bokstäver i rad utan 

innebörd, talat språk som ritas, upptäckande skrivning och konventionell skrivning (Dahlgren 

m fl. 2006). 

     Från år 2006 ska alla barn i skolan ha en egen individuell utvecklingsplan (IUP) som följer 

dem under hela skoltiden.  I förskolan och förskoleklassen finns inget krav på att barnen ska 

ha en IUP.  En IUP är en framåtsyftande planering som ökar inflytande och ansvar för eleven. 

Tillsammans formulerar barn, föräldrar och lärare mål för barnets lärande inom olika 

områden, däribland läs- och skrivutvecklingen. Lärare kan genom utvecklingsplanen följa upp 

barnets kunskapsutveckling (Dahlgren m.fl. 2006). 

 

3.6 Olika kulturer möts -förskoleklassens intåg i skolans värld 
För snart tio år sedan (1/1-1998) infördes förskolklassreformen och 6- åringen flyttade in i 

skolans regi. Genom reformen skulle förskolans metodik in i skolans värld. Marie Karlsson, 

Helen Melander, och Fritjof Sahlström verksamma vid Uppsala Universitet samt Héctor Peréz 

Prieto, forskare vid Karlstads Universitet har bedrivit ett flerårigt forskningsarbete som 

redovisas i Förskoleklassen- ett tionde skolår (2006). Melander Perez Prieto skriver att en 

arbetsgrupp vid Utbildningsdepartementet skrev i sitt förslag att ”Inrättandet av 

förskoleklasser skall ses som en möjlighet att på ett medvetet sätt föra in förskolepedagogiken 

i skolan” (Karlsson m.fl., 2006:27).  De olika lärarkategorierna skulle mötas på lika villkor 

och lära sig av varandras olika sätt att arbeta på. Enligt författarna var huvudargumenten att 

förskolans arbetslagstradition och deras barncentrerade aktiviteter skulle integreras med 

skolans mer ämnescentrerade verksamhet. Genom detta skulle skolans mer traditionella 

arbetssätt förändras (Karlsson m.fl., 2006).  

     Frågor kring vad som har skett under dessa tio år i skolan är högaktuella.  I Karlsson m.fl.: 

s studie påvisar författarna att det har blivit mycket skoltänk i förskoleklassen på gott och ont. 

Det är positivt att barnens intresse och nyfikenhet tas tillvara i det pedagogiska arbetet men 

negativt för barnen är att det tidigt handlar om att inte göra ”fel” i den bemärkelsen att i de 

stora barngrupperna ska uppgifter utföras på ett likartat sätt för alla barn (Karlsson m.fl., 

2006). Balansen mellan den stora gruppen (kollektivet) och det enskilda barnet 

(individualisering) är en ständigt pågående brottningsmatch. ”Förskoleklassreformen 
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genomfördes i en period där individualiseringen, att utgå från det individuella barnet, har 

bedrivits starkt både på nationell och lokal nivå” (Karlsson m.fl., 2006:20).  

     Förskolans kärna kring den fria leken och fritt skapande blandat med barnens lust och 

glädje i ett här- och nuperspektiv skulle vara utgångspunkten i förskoleklassverksamheten 

(Karlsson m.fl., 2006).  Detta diskuteras också mycket i den senaste forskningen. 

     Sveriges förskolepedagogik är vida berömt ute i världen genom sitt arbete med att lek och 

lärande är en helhet. Melander & Peréz Prieto skriver också i sin studie att förskolans 

betoning att leken har en central plats skulle utgöra ett viktigt bidrag till att skapa en ny skola 

och en ny syn på lärande (Karlsson m.fl., 2006). Författarna konstaterar att det inte riktigt har 

blivit så med förskoleklassreformen. Deras argument är att det har blivit för mycket fokus på 

görandet efter en viss mall och att göra rätt för förskoleklasserna istället för att lägga fokus på 

lärandet och själva processen för barnen när de tillägnar sig nya kunskaper. ”Tvärtom så är 

det just i interaktionen som lärandet om siffror och bokstäver skapas, och i detta lärande, 

dessa handlingar som är intressanta” (Karlsson m.fl., 2006:56). De skriver också att ”… trots 

vissa likheter mellan förskolans och förskoleklassens sätt att arbeta med bokstäver och siffror 

visar våra data tydligt att förskoleklassen inneburit en tidigarelagd skolstart” (Karlsson m.fl., 

2006:64). De nämner också att den tydliga skillnad som finns mellan förskolan och 

förskoleklassen inte alls finns vid övergången till år 1 (Karlsson m.fl., 2006). Persson & 

Wiklund (2008) skriver att i de rapporter som finns skrivna kring vad som hände efter 

förskoleklassens intåg i skolan är att ”… det skedde en skolifiering av verksamheten, den 

ämnesinriktade kunskapssynen och organisationen av dagens lektioner och raster blev 

påtagliga inslag i barnens vardag” (Persson & Wiklund, 2008:11). 

 

3.7 Samverkan 
Något som ofta påpekas är vikten av ett nära samarbete mellan förskola och skola och barnens 

hem när det gäller deras läs- och skrivutveckling (Dahlgren m.fl., 2006, Fast, 2008). Tidigare 

talade man om att barnen skulle bli skolmogna. Idag handlar det om att förskola och skola 

skall ta sin utgångspunkt i barnens egna förutsättningar och behov (Dahlgren m.fl., 2006).  

   Något som har visat sig är att förskoleklassen alltmer liknar den tidigare undervisningen i år 

1 och att förskollärarna alltmer lämnar över detta arbete till grundskollärarna i de integrerade 

verksamheter som det ofta har blivit vilket har visat sig i bl.a. en studie gjord av Lidholts 

studie från 2003 (Dahlgren m.fl., 2006). Det har också visat sig i studier gjorda av Kärrby och 

Lundström, 2004 att ju mer verksamheterna blir integrerade både tidsmässigt och genom 

arbete i arbetslag närmar sig förskollärare och grundskollärare varandra (Dahlgren, 2006). 
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”Förskollärare och grundskollärare lär av varandra genom samspel och diskussioner, vilket 

bidrar till att den egna praktiken utvecklas” (Dahlgren m.fl., 2006:49).  

 

     I Lpo94 under rubriken Övergång och samverkan kan man läsa att läraren skall 

• Utveckla samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem 

• Utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskolan och i gymnasieskola 

och gymnasiesärskola samt 

• I samarbetet särskilt uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd 

 

Varje elevs mångsidiga utveckling och lärande skall utvecklas genom att samarbetsformer för 

förskoleklass, skola och fritidshem skapas.(Skolverket 2006a) ”För att stödja elevernas 

utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv skall skolan också sträva efter att nå ett 

förtroendefullt samarbete med förskolan samt med de gymnasiala utbildningar som eleverna 

fortsätter till” (Skolverket, 2006a: 14). Här utrycker man en strävan efter att utveckla en röd 

tråd från förskolan ända upp i gymnasiet. Nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller 

för respektive verksamhet är utgångspunkt i detta samarbete. Vidare menar man att ”Ett 

ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan 

berika elevernas utveckling och lärande” (Skolverket 2006:6).  

     Genom att läroplanen för förskolan infördes 1998 har också förskolans tradition med att 

inte arbeta med skriftspråket förändras (Dahlgren m.fl., 2006). Idag handlar det inte om att 

skolförbereda eleverna inför skolstarten i år 1 utan att ta tillvara på barnens lust, nyfikenhet 

och intresse för läsning och skrivning redan i förskolan. Idag talar man om ett livslångt 

lärande och en röd tråd genom det allmänna utbildningsväsendet, förskola- förskoleklass- 

grundskola vilket har resulterat i att från hösten 2005 ska alla som utbildar sig mot de tidiga 

åldrarna ha utbildning i barns läs- och skrivutveckling. ”Detta är för att säkerhetsställa 

barnens möjligheter att bli läsande och skrivande personer” (Dahlgren m.fl., 2006:51). I den 

nya lärarutbildningen utbildas de olika lärarkategorierna tillsammans för att på så sätt få ett 

gemensamt språk och ett gemensamt kunskapsinnehåll som de har nytta av när de ska komma 

ut och arbeta i integrerade verksamheter (Dahlgren m.fl., 2006). För att vi ska få barnen att 

kunna behärska läsandet och skrivandet handlar det idag som lärare om att ha en repertoar av 

olika läs- och skrivinlärningsmodeller eller strategier genom att barn lär sig på olika sätt 

(Dahlgren, 2006).  
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3.8 Läromedel och metoder 
I en studie gjord av Klockhoff, (2007) finns det idag ett femtontal olika läseböcker för barn 

som alla bygger på principen att börja lätt med ökad svårighetsgrad. Detta med tanke på att 

barnen befinner sig på olika nivåer (Taube, 2007). Något som också har blivit vanligare på 

senare tid är att läromedelsförlagen säljer hela läromedelspaket där handledning, storböcker, 

småböcker eller arbetsböcker/övningsböcker ingår (Taube, 2007) Ett exempel på ett sådant 

paket är det nya Diximaterialet (2003) eller Trullematerialet (1999). I Klockhoffs 

undersökning framkom det att det finns ett tjugotal olika läromedel ute på marknaden idag 

(Taube, 2006). Något som också framkom var att de olika läromedlen ofta utgår ifrån en 

metod men att det inte är enbart en metod som gäller (Taube, 2006). 

     Idag när en hel del av barnen redan kan läsa vid skolstarten är det viktigt att läromedel 

finns så att läraren noga kan följa varje barns läsutveckling (Taube, 2007).  

     Liberg & Björk (2006) menar att det under många år har funnits en hård kamp kring vilka 

sätt barn bäst lär sig att läsa och skriva på. Enligt dem finns det några viktiga punkter som är 

betydelsefulla oavsett vilket arbetssätt som används. Författarna menar att det är viktigt  

• att lärandet äger rum i ett för barnen meningsfullt sammanhang,  

• att de första läs- och skrivupplevelserna sker bäst tillsammans med andra, 

•  att den grammatiskt fonologiska medvetenheten bäst utvecklas i lek och  

• att utvecklandet av förmågan att kunna läsa och skriva sker hela tiden i ett nära 

samspel med varandra (Liberg & Björk, 2006).  

De menar också ”att genom att inte alla barn 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, 2006:12).  
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3.9 Barns förkunskaper och lärares kännedom kring dessa  
Liberg (2006) refererar till Goodmans studie från 1983 som tar upp frågan om vi under åren 

har kopplat ihop läsandet och skrivandet till skolan så att vi förbiser vad barnen har lärt sig 

om det skrivna språket innan den formella undervisningen påbörjas i skolan.  Fast kommer i 

sin studie fram till samma ställningstagande.  

 

När barnen kom till förskolan och skolan kom de med sina komplexa historier med erfarenheter av 

läsande och skrivande. Det visade sig emellertid att deras erfarenheter togs tillvara i ringa grad. 

          Såväl förskollärare som lärare arbetade ofta med läs- och skrivmetoder som var skilda från 

barnens erfarenheter utanför skolan. 

      (Fast, 2008:9) 

 

     Även andra menar att förskoleklassen är en del av barnens lärande- och utvecklingsresa 

där det gäller att ta tillvara på de kompetenser och färdigheter de har med sig (Persson & 

Wiklund, 2008). ”Ett bredare och mer flexibelt synsätt skulle kunna vara att all verksamhet i 

förskolan och förskoleklassen ska syfta till att ge barn förutsättningar att möta nya utmaningar 

och utvecklas” (Persson & Wiklund, 2008:12). 

     Idag talar forskningen om ett sociokulturellt perspektiv där barnen förutom att de ingår i ett 

socialt samspel dessutom ingår i ett kulturellt sammanhang. Läsning och skrivandet är en del 

av det sammanhanget (Liberg, 2006). Forskningen idag visar också på att barn som har vissa 

språkliga förmågor i förskoleåldern såsom kunskap om språkljuden och bokstäverna har en 

mycket bra prognos för att kunna knäcka koden (Liberg, 2006). Andra faktorer som att vara 

fonologiskt medvetenhen, ha ett stort ordförråd, kunna återberätta berättelser och satser samt 

att kunna vara en aktiv samtalspartner är viktiga förmågor att ha med sig i sin fortsatt läs- och 

skrivutveckling (Liberg, 2006).  

     ”De kommer in till skolan med olika vanor av att i samtal, läsande och skrivande, de har 

vuxit upp i olika språkliga landskap” (Liberg, 2006: 22). Dessa landskap ser klart annorlunda 

ut nu än för 10 år sedan genom den nätbaserade kommunikation som finns idag (Liberg, 

2006). Det innebär bl.a. att barn allt tidigare möter skriftspråket och visuella symboler 

(Liberg, 2006). 

      Fast (2008) talar också om vikten av att de som arbetar professionellt med barn bör sätta 

sig in i de texter som barn av idag växer upp med för att kunna motivera dem till läsning. Hon 

talar om ett tredje område i skolan där populärkulturen borde få ett större utrymme eftersom 

den verkar som en ingångsport och inspirationskälla för många barn när det gäller barns läs-

och skrivutveckling.           
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                        Jo, de informerar, berättar, diskuterar, argumenterar och lär ut. 

                        De dras in i en värld av berättelser. 

                        De lär sig namn och ord, jämför symboler och bokstäver. 

                        Allt detta har länge ansetts vara viktigt vid lärande, inte minst då barn lär sig läsa och skriva.  

                              (Fast, 2008:136)  

 

Hennes studie visar att barnen genom sitt intresse för populärkulturen tillsammans med andra 

barn går framåt i sin literacyutveckling. Begreppet literacy har enligt Fast (2008) varit svårt 

att översätta till svenska. Literacy handlar bl.a. om läsande, skrivande, språkets muntliga sida 

och texter där bilder och tryckt text blandas. Literacy kan också förklaras som en social 

aktivitet, något som människor gör tillsammans eller på egen hand. Olika literacyaktiviteter 

förekommer inom olika kulturer och områden i livet. Platser som t.ex. i hemmet, skolan, 

arbetsplatsen och kyrkan har sina speciella literacyaktiviteter. Ofta finns ett maktförhållande 

mellan dessa där t.ex. skolans aktiviteter framhålls som viktigare och mer rätt än vardags-

literacy som sker på fritiden. 

 

3.10  Metoder och läromedel som ingår i studien 
3a. Bornholm  
Bornholmsmodellen startades 1985 genom ett forskningsprojekt och används flitigt ute på 

förskolor och skolor idag. Materialet utarbetades av professor Ingvar Lundberg från Umeå 

universitet och undersökningsgrupperna fanns i Bornholm vilket har gett namnet på denna 

modell. Modellen handlar om att öka barns språkmedvetenhet genom språklekar för att på så 

sätt förebygga läs- och skrivsvårigheter vilka kan uppkomma i ett senare skede (Dahlgren 

m.fl., 2006).  

     År 2007 gav Lundberg ut en ny bok om Bornholmsmodellen där han tagit hänsyn till 

senare års forskning. Bokstavskunskapen betonas och övningar där man lägger till, tar bort 

eller byter ut bokstäver har tillkommit. Stavelseövningar har utgått eftersom det inte finns 

belägg i senare forskning för att det stöder läsutvecklingen. I modellen använder man mycket 

språklekar där barnen själva och tillsammans får möjligheter att experimentera med språket 

(Dahlgren m.fl., 2006). Förskollärarna arbetar med barnen ca 15-20 minuter per dag under ca 

15 veckor för 6-åringar. I år 1 kan lärarna sedan under en 8 veckors period repetera 

programmet på höstkanten för att färska upp kunskaperna.  Syftet med projektet var att se 

sambanden mellan språklig medvetenhet och barnens läsutveckling genom att ha en 
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systematisk och medveten undervisning i de tre första skolåren (Dahlgren m.fl., 2006). Barn 

som tränat språklekar enligt modellen en stund varje dag klarade läs- och skrivinlärningen 

bättre i skolan. De barn som riskerar lässvårigheter i skolan klarade sig bra om de övat 

språklekar dagligen året innan skolstarten. Metoden både underlättar läsinlärning och 

förebygger lässvårigheter (Lundgren 2007).  

 

b. Trulle  
Denna metod utarbetades 1999 av Anne-Marie Bryntse & Anita Palmkvist där pedagogerna 

tillsammans med barnen på ett lekfullt arbetssätt tränar barnens språkliga medvetenhet 

tillsammans med trollet Trulle. I materialet ingår det en lärarhandledning, arbetsbok och 

storbok. Trollet Trulle har en språkstege med fem stegpinnar, rim, meningar, ord, stavelser 

och ljud där de börjar med språket som helhet för att så småningom nå språkets minsta 

beståndsdelar: ljud. 

 

Bryntse och Palmkvist definierar språklig medvetenhet som: 

• Fonologisk medvetenhet - att veta vad språkljud är.   

• Morfologisk medvetenhet - att känna till vad ord är och hur de är uppbyggda. 

• Semantisk-pragmatisk medvetenhet - att förstå ords betydelse och användning. 

• Syntaktisk medvetenhet - att veta hur satser byggs upp. 

 

Varje stegpinne börjar med en inledningssaga och därefter arbetar barnen med gruppövningar 

och uppgifter i arbetsboken. Stegpinnarna avslutas med minnesträning, mungympa, ramsor, 

sifferrim, visuella övningar, sång, litteraturtips och diagnos för uppföljning av enskilt barn 

eller grupp.  

     Barn kan ha brister i den språkliga medvetenheten även om de talar bra. De kan ha svårt att 

höra skillnad på långa och korta ord och de kan ha svårt att identifiera enskilda ljud trots att 

talet låter felfritt. Att dela upp ord i ljud (analys) och att foga samman ljud till ord (syntes) kan 

vara svårare att lära sig än bokstävernas ljud (Brynte & Palmkvist 2006). Att få leka med 

språket med hjälp av rim och ramsor och få utforska rimmen och ramsorna är en väsentlig 

ingång till att så småningom lära sig läsa och skriva ( Liberg, 2006). 
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c. LTG  
LTG metoden är utvecklad av Ulrika Leimér och blev utgiven som bok 1974. Metoden kallas 

för läsning på talets grund och handlar om talspråket och läsningens funktion såsom ett 

kommunikationsmedel (Dahlgren m.fl., 2006). Metoden utgår från barnens språk där 

dikteringar görs för att få en gemensam upplevelse. Viktigt i metoden är att barnen från första 

början får lära sig att skrift är nedskrivet tal som betyder något och är meningsfullt. Leimér 

tyckte att det var barnet och inte läseboken som skulle vara utgångspunkten (Taube, 2007). 

   Genom samtal och diskussioner med barnen får de uttrycka sin tankar och känslor vilket 

bildar texter som läraren skriver ned, detta kallar Leimér för diktering (Liberg & Björk, 2006). 

Metoden består av fem faser, samtalsfasen, dikteringsfasen, laborationsfasen, 

återläsningsfasen och handlingsfasen (Taube, 2007). Ur denna helhet kan sedan barnen 

upptäcka och utforska texterna i de enskilda delarna vilket påminner mycket om principerna i 

Storboksmetoden (Björk & Liberg, 2006). Metoden tar utgångspunkt i att barnen själva ska 

upptäcka ord i ett meningsfullt sammanhang där barnens förförståelse poängteras starkt och 

hör samman med top-down syn på läsinlärning (Taube, 2007). Annat som också kännetecknar 

LTG metoden är att alfabetet sitter väl synligt uppsatt i klassrummet och att det är barnen 

själva som väljer den bokstav de vill lära sig (Taube, 1993). I LTG förekommer mycket 

lässtimulans för varje barn, bilderböcker, sagor, storböcker, böcker på band etc. Det finns 

många gemensamma nämnare med LTG metoden och användning av Storbok vilket gör att 

dessa två metoder kan komplettera varandra (Liberg & Björk, 2006). Modellen när den kom 

var nyskapande och provocerande och Leimér fick utstå en hel del kritik från lärare och 

lärarutbildare på den tiden (Dahlgren, 2006). Denna kända men ibland missuppfattade metod 

utgår ifrån att eleverna väljer texter och att det är elevernas värld som utgör utgångspunkten 

vid läsinlärningen (Svensson, 1998).  

 

d. Dixi  
Dixi är ett laborativt språkmaterial för den första läs- och skrivinlärningen i skolan och har sin 

utgångspunkt i undervisningen på Nya Zeeland där man arbetar i läs- och skrivutvecklande 

verkstäder. Materialet består av 24 stycken olika verkstäder som utgår ifrån att barn idag har 

olika lärstilar och ger möjligheter till att anpassa materialet till olika svårighetsnivåer 

(Madsen, 2003). Materialet tar även upp konkreta och inspirerande förslag till hur den 

pedagogiska miljön i klassrummet kan utformas. Janus Madsen utarbetade fram Dixi 

materialet efter en vistelse på en skola i Nya Zeeland. Läromedlet vänder sig framförallt till 

förskoleklasser och år 1 och 2. Materialet är uppbyggt efter en verkstadsprincip och genom 
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användning av materialet vill Madsen skapa mjukare övergång mellan förskola- förskoleklass 

och år 1. Även samarbete med fritidshemmen är vanligt eftersom verkstadsarbete ofta 

förekommer där. Utgångspunkten i materialet är att man bäst lär sig genom egna erfarenheter 

och undervisningen är byggt på självständigt, praktiskt arbete och handledning av 

klasskamrater. Läraren har i materialet en fungerande roll som rådgivare och handledare 

(Madsen, 2003).  

 

e. Kiwi 
Kiwimetoden har sitt ursprung i Nya Zeeland där den kallas för ”Whole Language” (Taube, 

2007). Kiwi synliggör språket och gör det möjligt att erövra det. ”Metoden löper via det 

muntliga, det vi tar del av i form av läsning och det vi sedan skriver” (Körling 2006:19). 

Modellen utgår ifrån frågor vilka aktiverar tänkandet hos barnen. Vad ser du? Vad kan du? 

Hur gjorde du? Kiwimetoden är en språklig metod där barnen i de tidiga skolåldrarna är på 

väg att bli läsare och upptäcka språket i böcker. Den består av fyra bärande begrepp: 

gemensam, vägledd, självständig läsning samt den viktiga högläsningen (Taube, 2007).  

     Klassrumsorganisationen och lärarens positiva förhållningssätt gynnar barnens vilja att lära 

och gynnar även deras självständighet. Samarbete mellan eleverna är också ett viktigt inslag i 

metoden. De uppmanas att fråga sina kamrater om hjälp innan de frågar läraren och en 

naturlig interaktion mellan eleverna skapas. Körling menar att metoden är förankrad i 

Vygotskys teorier och även förankrar Lpo94: s ”… intentioner om elevdemokrati, individuellt 

lärande och alla goda tankar om muntliga sammanhang där eleven helt naturligt får ingå” 

(Körling 2006:68)  

   Läraren tar utgångspunkt i läsarens självförtroende där det handlar om att skapa läslust. 

Utgångspunkten ligger i barnens förförståelse och lärarens roll är att utmana och uppmuntra. 

Kiwimetoden är en metod där barnen i de tidiga skolåldrarna upptäcker språket i en bok för 

att kunna bli läsare. Den innefattar alla lässtrategier som behövs för att utveckla en god 

läsförmåga, ljudning, helord, grammatik, tecken och formgivning, etc. ”Metoden startar med 

stora insatser från lärarens sida och övergår gradvis till en allt större insats från elevernas sida 

i takt med att lärarens insats minskar” (Taube, 2007:127). 

     Kiwimetoden har i Sverige utvidgats till att användas i skolans alla ämnen vilket Körling 

skriver om i Grundskoletidningen nr 2/2006. Hon skriver också att det handlar om lärandet 

som en process mellan barn och lärare (Körling 2/2006). Nya Zeelands uppmärksammade 

strategier för att lära barn att läsa märks bl.a. i förlagens satsningar på stor och småböcker 

(Taube, 2007).  
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f. Storbok  
Idén till storbok kom till i Nya Zeeland av Don Holdaway där hans tanke var att försöka 

efterlikna hemmamiljöns intima lässtunder. Det han fann i sina studier kring vad skrivande 

och läsande barn hade gemensamt var att de hade vuxna som goda förebilder, god tillgång till 

skönlitteratur, hörde så gott som dagligen sagor och berättelser i en trygg miljö och besökte 

ofta bibliotek (Lindö, 2007). Holdway och hans kollegor introducerade därför Storboken 

genom att förstora upp barnens favoritsagor så att fler i klassrummet kunde samlas kring en 

gemensam text. Tanken var att boken skulle kunna läsas många gånger och under en längre 

tid där de uppmuntras att utforska bild och text. ”Inom den anglosaxiska världen har 

storböcker s.k. ”Bigbooks” använts i decennier i den grundläggande läs- och 

skrivinlärningen” (Lindö, 2007:159). Storboken är på frammarsch i Sverige och är också en 

variant på LTG- metoden (Lindö, 2007).  

     Till Storböckerna tillhör det småböcker där barnen själva kan inspirera barnen att läsa 

vidare på egen hand (Lindö, 2007).  Metoden handlar om att utifrån vald storbok kan man 

arbeta efter modellen upptäckarfas och utforskarfas och självständighetsfas (Liberg & Björk, 

2006). Under upptäckarfasen väcker man barnens nyfikenhet genom att titta och fundera vad 

boken handlar om. ”När en storbok introduceras för barnen bör man skapa stora förväntningar 

på den” (Liberg & Björk, 2007: 48).  Efter det läses boken. I denna fas stannar man upp i 

texten vid ord de känner igen, räknar ord, tittar efter meningar, likheter och skillnader. ”Ett 

viktigt syfte i denna fas är just att uppmuntra och underlätta för barnen att upptäcka och lära 

sig ord som ordbilder” (Liberg & Björk, 2007: 51).  Storbokstexten bygger på igenkännande 

ordbilder vilka återkommer ofta i texten (Lindö, 2007). Under de metasamtal som äger rum 

med barnen väcks barnens eget intresse för läsning vilket gör att det är viktigt att de har 

tillgång till Storböckerna (Lindö, 2007). Lärare och elever bygger arbetet vidare utifrån ett 

arbetssätt där fantasi och skaparkraft får ett stort spelrum (Liberg & Björk, 2007).  

     Storböcker kan också vara hemmagjorda vilket de var ifrån början där läraren kan erbjuda 

barnen både fantasifulla texter (sagor, sånger, ramsor mm.) eller faktatexter (Lindö, 2007). En 

viktig form av samtal är boksamtalen eftersom i dem kan vi ta upp en rad olika ämnen utifrån 

barnens intressen (Liberg, 2006).  
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g. Reading recovery  

Reading recovery är en specialundervisningsmetod för läs- och skrivinlärning som har fått 

stor uppmärksamhet efter sin användning på Nya Zeeland och i andra delar av världen 

(Ellmin & Ellmin, 1997). Programmet startade med forskning som gjordes på 1960- talet och 

vilket prövades under 70-talet (Ellmin & Ellmin, 1997).  Det utvecklades för ca 20 år sedan 

och är vida spritt över världen och har gett goda resultat (Liberg & Björk, 2006). Däremot har 

det inte visats sig i några studier att de nya zeeländska barnen skulle nå ett högre läsresultat än 

barn i många andra länder som t.ex. Sverige (Liberg & Björk, 2006). Detta genom att det är 

en utmärk metod att fånga upp barnen i deras tidiga läs-och skrivutvecklingen men för att 

sedan behålla lusten för att läsa och kontinuerligt utveckla sitt läsande och skrivande är krävs 

ofta något helt annat.  

     Programmet utgår från att barnen efter ett års svårigheter fångas upp i skolan och erbjuds 

något extra. ”Vad som framförallt kännetecknar RR-programmet är den tidiga identifikationen 

av barn som behöver extra hjälp” (Ellmin & Ellmin, 1997:114). Ett huvudargument för 

metoden är att eleverna ska få hjälp tidigt så att de inte identifierar sig som dåliga läsare och 

får ett försämrat självförtroende (Svensson, 1987). Programmet ses som ett komplement till 

och något utöver den vanliga undervisningen.  

     I programmet läser man mycket böcker och föräldrarna är också delaktiga, att skriva egna 

texter ingår också enligt Ellmin (1997). ”Reading recovery project tar hand om de första 

huvudtyperna av läs- och skrivproblem” (Liberg & Björk, 2006:156). Genom de lättlästa 

böckerna där barnen får diskutera innehållet med läraren är även bilderna så tydligt utformade 

att de ger eleven ledtrådar om textens innehåll (Svensson, 1987). ”Programmen är individuellt 

utformade och möter barnen där de befinner sig i sin läs- och skrivutveckling” (Ellmin & 

Ellmin, 1997: 114). 

 

4. Metod  
 
4.1 Metodbeskrivning 
Vi har gjort en empirisk studie (Patel & Davidsson, 2003) kring hur dialogen ser ut mellan 

lärare i förskoleklass och år 1 när det gäller barns läs och skrivutveckling. Vi har valt att 

skicka ut enkätfrågor till lärare i förskoleklass och år 1. Vår undersökning är gjord kvantitativt 

genom att ett större antal personer har besvarat våra frågor. Däremot innehåller den också 

kvalitativa frågor där vi har utgått från mer öppna frågor där lärarna har kunnat formulera 

svaren med egna ord.  
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4.2 Genomförande 
Enkäten är en survey-undersökning (Patel & Davidsson, 2003) genom att den vänder sig till 

en större avgränsad grupp och genom att vi har valt att utgå ifrån frågorna vad, vilka, när och 

hur i enkäten. När vi tolkar svaren från undersökningen innebär det att vi kommer att göra 

vissa generaliseringar utifrån svaren på enkäterna, den lästa teorin och vår egen kunskap och 

erfarenhet genom att vi båda arbetar på skolor idag i dessa åldersgrupper. I studien vänder vi 

oss till de lärarkategorier vilka arbetar i dessa åldersgrupper ute på skolorna idag, 

förskollärare, fritidspedagoger, grundskollärare m.fl. Till de allra flesta skolorna är två enkäter 

utskickade för att vi ska kunna få ett svar ifrån förskoleklass och ett från år 1. Till enkäten 

(bilaga 2) skickades ett följebrev (bilaga 1) med en kort presentation av oss och studien. 

Enkätsvaren är helt anonyma och har till stor del skickats anonymt tillbaka genom 

internposten.  

 

4.3 Urval 
  Enkäterna är utskickade till skolor i våra hemkommuner och har skett genom ett 

slumpmässigt urval (Patel & Davidsson, 2003). Vi har även via vårt eget kontaktnät skickat ut 

enkäten till två skolor i en angränsande kommun. Dessa kommuner tillhör kategorin 

storstadskommuner. Vi valde att ha en relativt kort svarsperiod på ca två veckor eftersom vi 

av egen erfarenhet vet att skolorna har mycket att göra i slutet av terminen. Därför räknade vi 

också redan från början med ett externt bortfall vilket gjorde att vi skickade ut enkäten till fler 

skolor än vad vi väntade svar ifrån för att på så sätt åtminstone kunna få tillbaka cirka 25 svar 

för att känna oss nöjda. Detta skulle ge en svarsfrekvens på ca 50 %. Vi har skickat ut 50 

enkäter till 25 skolor.  25 lärare och förskollärare har svarat vilket var målet. De är också 

relativt jämnt fördelade mellan förskollärare och grundskollärare i år 1. 

 

4.4 Upplägg 
Frågorna i enkäten innehåller både kryssfrågor och lite öppnare frågor där lärarna fick skriva 

svaret med egna ord.  Utformningen av enkäten har delats upp i fyra olika delar, där del 1 

innehåller bakgrundsfrågor kring yrkeskategori, utbildning och antal år i yrket. Del 2 handlar 

om lärarnas egen syn på barns läs- och skrivutveckling, del 3 om metoder och val av 

arbetsmateriel och del 4 om samverkan mellan de olika stadierna. Detta valde vi för att 

underlätta i sammanställningen av resultatet. De läromedel, metoder och arbetssätt vi anger i 

del 3 och 4 har vi valt dels genom egen erfarenhet från våra arbetsplatser och dels genom 

litteraturstudier.  
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5. Resultat  

 
5.1 Enkätresultat 

Av 50 skickade enkäter har vi fått svar från 25 st vilket motsvarar en svarsfrekvens på 50 %.  

Det var obetydligt fler lärare i år 1 som besvarade enkäten och vi har valt att särskilja 

resultatet i svar från lärare respektive förskollärare. Vi kommer i texten att benämna lärare i 

förskoleklass som förskollärare och lärare i grundskolan som lärare.   

 

5.2 Bakgrundsfrågor 

1a Verksamhetsområde 

Av de elva svarande förskollärarna arbetar nio stycken i förskoleklass och två arbetar i en F-1: 

a. Av dessa arbetar två förskollärare i fritidsverksamheten. Elva lärare av tretton arbetar i år 1, 

en i en F-1:a och en arbetade i en 1-2:a.  

 

1b Erfarenhet av arbete inom andra stadier 

Flera av lärarna och förskollärarna har erfarenhet av att arbeta i både tidigare och senare 

stadier än det nuvarande. Vanligast var att lärare arbetat inom år F-3, men även förskola, och 

upp till år 5 förekom bland dem. Bland förskollärarna var förskola, förskoleklass, år 1 och 

fritidshem vanligast som tidigare verksamhet.  

 

1c och 1d Utbildning och examensår 

Tio förskollärare har förskollärarutbildning, en av dem är också specialpedagog och en annan 

har läst SÄL-utbildning och fått behörighet upp till år 5. En förskollärare svarade inte på 

frågan om utbildning. Bland lärarna finns en stor variation av grundutbildningar. Tre av 

tretton är även förskollärare varav en har läst vidare till högskoleadjunkt. Sju lärare har 1-7 

utbildning med examensår som spänner mellan 1982 och 2005. Övriga har titlar som 

småskollärare, grundskollärare, lågstadielärare och F-5-lärare. En lärare är fritidspedagog med 

påbyggnad för år 1-3. Examensåren varierar mellan 1966 och 2006. 

 

1e Antal år i yrket  

Vi kan konstatera att bland förskollärarna i förskoleklass har de flesta många år i yrket. Den 

som har färst år i yrket har arbetat i elva år, en person har 15 års erfarenhet, övriga har arbetat 

mellan 20 och 33 år som förskollärare. En av förskollärarna svarade inte på antal yrkesaktiva 

år. Lärarnas år inom yrket har en större spridning, det varierar mellan 11/2 år till 42 års 
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yrkeserfarenhet. Sex av lärarna har arbetat mindre än tio år och sex lärare har arbetat mer än 

tio år, två av de senare i 37 respektive 42 år. En lärare svarade inte på frågan.  

 

5.3 Kunskapssyn på barns läs- och skrivutveckling 

2a Vad är viktigt som grund i barns läs- och skrivutveckling? 

Det mest frekventa svaret bland både förskollärare och lärare är lust, glädje och nyfikenhet. 

De betonar lusten att lära, lusten att skriva och läsa, lust och glädje för språket. Nyfikenhet 

och intresse samt positiv inställning till läsning anges som viktiga faktorer. En lärare uttrycker 

det så här: ” Mitt mål är att fånga barnens läsintresse. Få dem att vilja läsa.” Ungefär lika 

många förskollärare och lärare anser att dessa faktorer är en viktig grund.  

     Fem förskollärare och fem lärare menar att barnen bör ha med sig en fonologisk eller 

språklig medvetenhet som grund. De beskriver kunskaper som stavelser, rytm, att känna till 

bokstäver, bokstavsljud och att laborera med ord.  

     Något fler lärare än förskollärare anser att barnen ska få lyssna på sagor och berättelser och 

att det ger dem en bra grund. Högläsning ger barnen ett litteraturintresse. En förskollärare 

menar: “Att barnen ska ha upplevt det skrivna ordet.” Att samtala om det lästa är det en lärare 

som anger som viktigt, en förskollärare menar att samtal, diskussion, förklaringar och att 

kunna återberätta sagor är viktigt som grundkunskap för läs- och skrivutvecklingen. Ett 

välutvecklat språk samt bra ordförståelse och ett gott ordförråd anses viktigt av två 

förskollärare och lika många lärare. 

     Rim och ramsor betonas som en viktig grundkunskap av tre förskollärare och fem lärare. 

En lärare anger sånger och ytterligare en lärare menar att klapplekar är en viktig grund för läs- 

och skrivutveckling. En förskollärare anger att kunna ljuda som en viktig grund, en lärare 

menar att barnen i år 1 ska kunna läsa och skriva ljudenligt stavade ord, ytterligare en lärare 

anser att barnen ska känna igen sitt namn. En annan förskollärare uppger att en god 

självkänsla samt att utveckla sitt eget sätt att lära är viktigt. Att klara av de sociala koderna 

och fungera med andra barn genom att ha fått leka mycket är grundläggande anser ytterligare 

en förskollärare. Hon betonar att det många gånger har visat sig att barn som inte fungerar i 

leken men kan läsa och skriva tidigt halkar efter senare.  

     En förskollärare och en lärare menar att en god finmotorik är viktig som grund.  Ytterligare 

två förskollärare anger motoriken som viktig, de preciserar inte finmotoriken utan motoriken 

som helhet. 
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2b Läs- och skrivkunskaper i aktuell barngrupp när du tog emot dem 

De flesta förskollärarna svarade att barnen kände igen sitt namn och nästan alla kunde också 

skriva sitt namn. Nästan alla barn kände igen några bokstäver, många kunde också 

bokstavsljuden på dessa. Många barn kunde hela alfabetet, men alla kunde inte 

bokstavsljuden. Det var ett stort spann i kunskaperna - från totalt ointresse och att inte höra 

rim till barn som läste flytande i förskoleklassen. En förskollärare svarade att barnen var 

trygga och visade tillit och intresse för läsning. Flera svarade att kunskaperna varierade i 

gruppen, det var väldigt individuellt hur långt barnen hade kommit.  

     Av lärarna svarade flera att barnens kunskaper var mycket varierande, en lärare menade att 

få hade ett intresse, någon kunde inte känna igen sitt namn i en mening och alla var inte vana 

vid att lyssna på sagor. Övriga kunskaper barnen hade var alltifrån rim- och ramsträning, 

lyssnat mycket på sagor, tränat bokstäver och bokstavsljud, språklig medvetenhet. Även 

sånger, läsa korta ord till att ha knäckt koden och kunna läsa flytande LUS 15 var vanliga 

svar. Någon lärare menade att barnen visade lust och glädje och att de hade samtalat mycket. 

En lärare svarade att barnen hade bra pennfattning när hon tog emot dem. 

 

2c Finns andra viktiga förmågor som barnen bör ha för sin läs- och skrivutveckling?  

Tilltro till sig själv och sin förmåga att lära, förmåga att uttrycka sig på kreativa områden och 

fantasi är exempel på förmågor som både förskollärare och lärare anser vara viktiga. Även att 

ha bra självkänsla, känna trygghet i gruppen, ha god koncentration, hörsel, tålamod och 

uthållighet ansågs viktigt, främst av lärarna. Glädje, intresse, motivation, vilja, nyfikenhet och 

lust att lära tyckte både förskollärare och lärare var viktiga egenskaper. Att ha lyssnat på 

många sagor var det något fler lärare som ansåg viktigt. Ett stort ordförråd och tydligt tal samt 

förståelse för att det handlar om kommunikation var andra svar från lärare. Språklig 

medvetenhet, rim och ramsor, sång och lek menade fler förskollärare än lärare. Bra 

pennfattning och att ha en god fin- och grovmotorik var det något fler lärare som ansåg vara 

viktiga egenskaper.  

 

2d Upplever du skillnad mellan olika yrkeskategorier i synsätt på barns läs- och 

skrivutveckling? 

De flesta förskollärarna och lärarna svarade att de inte upplever skillnader i synsätt mellan de 

olika yrkeskategorierna. På ett par skolor försöker man ha en röd tråd mellan stadierna och 

man arbetar med samma metoder. En annan lärare menar att en bra dialog gör att de olika 

lärarkategorierna närmar sig varandra i synsätt.  
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     När skillnad i synsätt förekommer kan det bero på när man har gått sin lärarutbildning. 

Svaren varierade bland lärarna. ”Lärare utbildade förr kan ha ett annat synsätt än lärare 

utbildade senare” menade en lärare i sitt enkätsvar. Någon menar att lärare som arbetat länge 

blir vana vid ett arbetssätt och att ”vi yngre vågar pröva nytt” En lärare menade att ju mer 

teoretiska kunskaper en lärare har desto mer medvetet är arbetssätt och metoder som används..  

Någon ansåg att ”Det finns en risk att förskollärarna har för mycket skola och satsar för 

mycket på läs- och skrivinlärning istället för på den viktiga förberedande undervisningen”. En 

annan lärare menade att om barnen fick lära sig bokstavsljuden i förskoleklassen så skulle alla 

kunna läsa lite när de börjar i år 1. Hon har påpekat detta flera gånger för förskollärarna ”men 

det hjälper inte”.  

     De förskollärare som ansåg att det var skillnad mellan yrkeskategorierna menade att 

förskollärare möjligen betonade lekens betydelse för lärandet mer och att lärare kanske 

inriktar sig mest på lärandet så att fokus på lust och nyfikenhet ibland försvinner. 

 

5.4 Läs- och skrivutvecklingsmodeller 

3a Vilka av dessa metoder har du kännedom kring? 

Svaren visar att de inte är några större skillnader på de olika lärarkategoriernas kännedom 

kring olika metoder. Storboksmetoden är i stort sett lika välkänd hos bägge kategorierna men 

däremot är det fler lärare som känner till LTG.  Kiwi, Trulle och Bornholm är också metoder 

som både lärare och förskollärare har stor kännedom kring. Dixi är ett relativt nytt material 

vilket endast en förskollärare känner till. Under svaren på Annat, vad: finns bl.a. 

montessorimaterial, Mamma Mu, Spökägget, Listiga räven, skönlitteratur, Early literacy, lära 

sig läsa genom skrivning och egenhändigt tillverkat arbetsmaterial. Svaren tyder också på att 

både förskollärare och lärare har en stor kännedom om olika metoder/material/arbetssätt att 

använda i sitt arbete med barnen. (figur 1 och 2) 
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           Figur1. 
           Diagram över förskollärares kännedom om läs- och skrivutvecklingsmetoder. 
 

 
            Figur 2. 
            Diagram över lärares kännedom om läs- och skrivutvecklingsmetoder. 
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3b Vilka av dessa metoder använder du dig av i ditt arbete? 

På frågan om vilka metoder som förskollärare och lärare använder sig av är även här 

Storboken vanligast medan Bornholmsmodellen används i större utsträckning av 

förskollärarna. Lärarna använder sig av ett flertal olika metoder när det gäller barnens läs- och 

skrivundervisning men det gör också förskollärarna. De svar som har inkommit under Annat, 

vad tyder dock på att förskollärarna väljer andra nyare metoder som finns på marknaden t.ex. 

Spökägget, Mamma Mu, Early literacy och egna arbetspärmar medan lärarna svarar att det är 

individuellt beroende på eleven och egen samlad erfarenhet. Skönlitteratur, 

montessorimaterial och LUS uppges av lärarna i kategorin annat material. LTG- metoden 

används flitigare av lärare än av förskollärare. Dixi verkar vara ett så pass nytt material att det 

ej har fått någon genomslagskraft ännu. ( Se figur 3 och 4) 

 

 

Förskollärare
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LTG; 3
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Kiwi; 8

Storbok

Kiwi

Bornholm

Trulle

Annat

LTG

Reading
recovery
Dixi

 

             Figur 3.  
            Diagram över läs- och skrivutvecklingsmetoder som förskollärare använder sig av.  
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Lärare

Storbok; 9

Kiwi; 4

Bornholm; 7Trulle; 1

Annat; 9

LTG; 6

Reading 

recovery; 2
Dixi; 0

Storbok

Kiwi

Bornholm

Trulle

Annat

LTG

Reading
recovery
Dixi

 

             Figur 4.   
             Diagram över läs- och skrivutvecklingsmodeller som lärare använder sig av.  
 

 

3c Vad är det som avgör dina val av metoder/modeller/arbetssätt? 

Förskollärarna svarar att det beror på vilken utvecklingsnivå barnet eller gruppen befinner sig 

på, man anser sig ha stora möjligheter att variera. , en förskollärare säger ”Jag använder flera 

olika metoder eftersom barnen är olika”. Egen erfarenhet och vad som finns på skolan har 

också betydelse. Någon har blivit introducerad av en kollega i metoden/materialet/arbetssättet. 

Det som fungerat genom åren och ger resultat hos barnen, lockar dem och som de tycker är 

roligt är en annan avgörande faktor. ”Det som vi inom kollegiet har kommit fram till att 

använda, vi provar oss fram och i utvärderingen bedömer vi vad vi tycker att vi har nått för 

resultat.”  Det ska kännas rätt, alla ska vara med, det ska gå att förändra till sitt eget och gå att 

variera efter barngruppen är ytterligare motiv för val av metod. 

   Lärarnas svar är ganska lika förskollärarnas. Man uppger faktorer som barnens olika behov, 

deras mognad och nivå samt vad som fungerar i gruppen som avgörande. Skolans val av 

metod, att ta del av andras skolors framgångar, egna och kollegors erfarenheter och att våga 

pröva nytt är andra förklaringar. Materialet ska se tilltalande ut och kunna varieras efter 
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barngruppen och ”montessorimaterial eftersom vi har den inriktningen” är andra motiv som 

avgör val av metod. Några lärare har utarbetat eget material som de använder sig av. Resultat 

av tidigare arbeten är också något man tar hänsyn till när man väljer metod. 

 

3d Lärares kännedom om vilka metoder barnen tidigare har haft? 

Två förskollärare vet vad barnen har haft för material på förskolorna, sex stycken vet inte 

vilken metod som använts på förskolorna. Av lärarna vet nio stycken vilket material/metod 

barnen har haft i förskoleklassen medan fyra inte alls känner till tidigare metoder. 

 

Kännedom om vilka metoder barnen kommer att få?  

Sex förskollärare känner till vilket material/metod barnen kommer att arbeta med i åk 1 

medan fyra stycken svarar att de inte vet Lärarna ger inga entydiga svar vilket kan tolkas som 

att lärarna vet det eftersom de vanligtvis följer med klassen/eleverna till nästkommande stadie 

som är år 2. 

 

5.5 Samverkan mellan stadierna när det gäller barns läs- och skrivutveckling 

4a, Upplever du att det finns en röd tråd mellan stadierna? 

Hos förskollärarna varierar upplevelsen av en röd tråd. Ett par stycken svarar att pedagogerna 

från förskoleklassklass följer med till år 1, eller att det är på gång i det egna arbetslaget (att 

följa med till år 1). ”Det finns lite samverkan från förskolan genom att barnen har mött sagor, 

rim och ramsor och lärt sig skriva sitt namn” och ”Vi vet att de arbetat med 

Bornholmsmodellen” är ett par svar medan en annan tycker. ”Nej, det saknas en röd tråd från 

förskolan till förskoleklassen.”  ”Den röda tråden är svag- det finns mycket att förbättra” 

tycker ytterligare en förskollärare. Andra svarar att det är ett bra samarbete mellan stadierna 

och man har samtal med mottagande lärare i år 1 eller gör ett läsutvecklingsschema som sedan 

läraren får med i barnens portfoliopärm.  I en skola används samma material till viss del i 

förskoleklass och år 1, t.ex. Kiwi, Storbok och LUS samt portfolio för dokumentation   

      Hälften av lärarna har svarat ja och hälften nej på frågan (två stycken har ej svarat). Några 

säger att en röd tråd finns genom sagor och skönlitteratur. De som har svarat ja på frågan 

nämner att man utgår ifrån det enskilda barnet och den röda tråden finns genom ett ökat 

stegrande i barns läs- och skrivutveckling samt genom samtal eller dialog mellan 

förskollärarna och mottagande lärare. I svaren nämns också att den röda tråden sker genom 

LUS. På några av skolorna hör man till samma arbetslag i år F-3 och har gemensamma 

utflykter, träffar etc. En lärare svarar; ”Ja, det är mycket arbete i förskoleklassen med rim och 
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ramsor och språklig medvetenhet som är en bra grund för läsinlärningen i år 1 och vidare. En 

annan lärare säger; ”Det finns inte mellan förskoleklassen och skolan men mellan låg- och 

mellanstadiet”. 

 

4b, Hur arbetar ni kring övergången mellan stadierna, verksamheterna? 

Nästintill alla förskollärare uppger att det sker ett övergångssamtal mellan pedagogerna, på en 

skola var dock dessa samtal borttagna detta år. De allra flesta uppger också att det på skolorna 

finns övergångsdokument som lämnas till år 1- bl.a. förekommer både portfolio och LUS 

samt ett läsutvecklingsschema från boken God läsutveckling. Endast två stycken har svarat att 

förskollärare följer med barnen till år 1 varav den ena förklarar att detta endast sker ibland. I 

svaret markeras det också att förskollärare följer med till år 1 vilket tyder på att de ej följer 

med in i år 2 osv.  

     Även lärarna svarar att det framförallt sker genom övergångssamtal och 

övergångsdokument. Det som skiljer här är att ett större antal lärare uppger att de följer med 

vid stadieövergångarna (här förkommer det att man följer med som mentor ända upp till år 3), 

samt att fem lärare uppger att det sker samtal eller träffar mellan elever och mottagande lärare 

(en uppger att det sker framförallt med elever med speciella behov).  

 

4c, På vilket sätt dokumenterar ni barnens läs- och skrivutveckling? 

Av förskollärarna använder 8 st LUS, 3 st Språket lyfter, 6 st portfolio, och 6 st använder IUP 

för att dokumentera barnens utveckling. ”Jag kan- diagnos ur Trulle-materialet och God 

läsutveckling är andra metoder som används för dokumentation. Ett par förskollärare testar 

om barnen kan bokstavsljuden och om de kan ljuda/läsa enkla ord och meningar. 

     Lärarna i år 1 använder sig av ungefär samma metoder med lite annan fördelning. 13 st 

använder IUP, 9 st LUS och 6 st Språket lyfter. Endast 3 lärare använder portfolio, 2 st har 

andra läsutvecklingsscheman bl.a., God läsutveckling och kunskapsblommor från Adastra.  

 

4d, Vet du på vilket sätt barnens läs- och skrivutveckling dokumenteras på föregående eller 

nästa stadie? 

De flesta förskollärare svarar att inom skolan vet de ofta det men det förekommer också några 

svar där de inte vet alls. De material som används för dokumentation är bl.a. LUS, IUP, 

Språket lyfter och portfolio. Däremot framkommer det att dokumentation från förskolan 

förekommer mycket sällan men att på några håll följer barnens portfolio med från förskolorna 

till förskoleklassen. Det förekommer även andra slags läsutvecklingsscheman som följer med 
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barnen från förskoleklassen in i år 1. ”Lärarna fortsätter vårt arbete när vi lämnar över 

barnen” säger en av förskollärarna. 

     De flesta lärarna svarar att dokumentationen sker med IUP och LUS. En lärare svarar att 

de använder sig av Språket lyfter en annan svarar att arbetet huvudsakligen sker genom 

dokumentationer, skriftliga och portfoliosamlade arbeten vid utvecklingssamtalet. En del av 

lärarna har erfarenhet av att följa med barnen eller av att ha arbetat i år 3-5 och har därför 

kännedom hur dokumentationen ser ut i år 3-5. Ingen av dem nämner specifikt 

förskoleklassens dokumentationsarbete.  5 st av lärarna säger att de inte vet eller svävar med 

svaret delvis. En lärare svarar; ”Genom IUP, men man glömmer att barns utveckling inte är 

linjerät- den går både framåt och bakåt hela tiden”. 

 

4e, Har du kännedom om arbetssätt och innehåll i den verksamhet du ej själv arbetar i? 

De flesta förskollärarna svarar att de inte vet eller känner till lite.  Här verkar det som att de 

inte känner till så mycket om förskolan men lite mer om år 1 i den egna skolan. Någon har 

sett lite av de böcker som används senare i skolan och hör ibland lite resonemang, Flera 

förskollärare talar om att arbetssätten är väldigt individuella men att de har kännedom om 

innehållet i verksamheterna. En av dem vänder på steken och säger att kännedom om 

arbetssätten har hon men ej om innehållet.   

     De flesta lärarna svarar nej, delvis, sådär och lite. En del av dem har arbetat uppåt i de 

högre årskurserna vilket medför att de har god vetskap om vad som sker där men inte om 

förskoleklassen. En svarar att; ”Nej- jag har dålig koll på förskoleklassen”. En har svarat att 

hon har främst koll på förskoleklassen eftersom hon arbetar i en F-1: a. Ytterligare en lärare 

svarar; ”Ja eftersom jag arbetar som verksamhetsledare förutom klassarbetet och vi har med 

jämna mellanrum genomgångar av barn i behov av särskilt stöd, jag har också följt med en 

årskurs från år 1-6. ” 

 

4f, Hur skulle samverkan mellan verksamheterna/stadierna kunna förbättras? 

En av förskollärarna svarar ”det behövs inte från förskolan men i F-3, ja”!, Här nämner de 

allra flesta förskollärarna faktorer som mer planeringstid, tid avsatt till pedagogiska 

diskussioner, tid till övergångssamtal, diskussioner kring vad vi gör och barnens framsteg, 

mer information från olika stadier, kanske ett gemensamt möte, en röd tråd mellan förskola- 

förskoleklass- år 1 vore önskvärt. Andra förslag är att använda samma material så att barnen 

känner igen sig, ha diskussioner där ALLA yrkeskompetenser samverkar - bra att diskutera 

över stadierna i allt större utsträckning. Förskollärare och lärare borde arbeta mer 
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tillsammans, att pedagoger följer med till nästa stadie, träffar mellan förskole- och 

förskoleklasspersonal några gånger på våren, prata om läs- och skrivutveckling oftare i 

arbetslaget är andra förslag.  

     Lärarna har liknande kommentarer.  Kommunikation, dialog, tid och gemensamma beslut 

samt målprat om vad respektive årskurs ska innehålla efterlyses. Mer tid för pedagogiska 

diskussioner, och vad man ska uppnå, att vi enas om en metod är en annan lärares åsikt. ”Hos 

oss skulle vi kunna byta både barn och pedagoger och samarbeta i grovplaneringen mer än 

vad vi gör nu” är ett konkret förslag. Bra om förskollärarna följer klassen till år 1, praktisera i 

varandras verksamheter? Det är viktigt att respektive pedagog ges tid att ha elevsamtal med 

mottagande pedagog. Utveckla samarbete mellan olika klasser, äldre läser för yngre, äldre och 

yngre skriver berättelser tillsammans (fadderverksamhet) är ett annat förslag. 

Överlåtandesamtal då man tar över en klass borde vara obligatoriskt.   

     En av lärarna säger; ”Vi tycker att vår samverkan är bra men vi tycker det är konstigt att 

inte åtminstone hälften av barnen kan läsa när de börjar ettan trots att de har gått igenom alla 

bokstäverna, det har varit svårt i förskoleklassen att förstå att bokstäverna representerar ljud”.  

 
6. Diskussion 
 
Syftet med vår studie var att ta reda på hur dialog och samverkan ser ut mellan de olika 

lärarkategorierna när det gäller läs- och skrivutveckling. De antaganden vi hade inledningsvis 

visade sig stämma ganska väl med resultatet. På flera skolor finns en välutvecklad dialog och 

samverkan mellan lärare i förskoleklass och år 1. På övriga skolor är dialogen inte lika 

utvecklad men däremot uttrycktes det en stark önskan om ett ökat samarbete mellan stadierna. 

Det är ingen markant skillnad i kunskapssyn mellan förskollärare och lärare, där synen skiljer 

sig åt beror det mer på individuella faktorer och möjligen är det beroende på utbildningsår. 

Vår diskussion utgår från studiens frågeställningar kring kunskapssyn, samverkan och 

metoder. Vi tycker att vi har fått svar på våra frågeställningar genom studien vi genomfört. 

Vår kunskap om olika läs- och skrivutvecklingsmetoder har ökat genom våra litteraturstudier 

och genom de enkätsvar vi har fått in. 

 

6.1 Kunskapssyn 
När det gäller synen på vilka förmågor som är viktiga för barns skriv- och läsutveckling 

visade det sig att det var något större skillnad i kunskapssyn mellan grundskollärare som har 

olika sorts utbildning än mellan förskollärare och lärare i år 1. I vår studie hade ingen av 

förskollärarna den nyare formen av förskollärarutbildning vilket gör att vi ej kan generalisera 
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att det skulle vara samma skillnad mellan förskollärares synsätt beroende på när de har 

utbildats. Möjligheten är stor att det hade visat sig i vårt resultat.  

     Bägge lärarkategorierna betonar lust, glädje, nyfikenhet och positiv inställning till läsning 

som viktiga faktorer. Detta var den uppfattningen som var mest frekvent bland svaren. Liberg 

(2006) menar att motorn i allt språkande är att vara deltagare i ett meningsfullt sammanhang. 

Detta ser vi som oerhört positivt genom att dessa ord har så stark koppling till våra läroplaner. 

I Lpo94 finna att läsa “Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att 

lära” samt ”utvecklar sitt eget sätt att lära och utvecklar tillit till sin egen förmåga” 

(Skolverket, 2006a:9).  

     En annan viktig faktor som nämns är att barnen är språkligt medvetna. Endast knappt 

hälften av de båda lärarkategorierna anser att det är en viktig grund i barns läs- och 

skrivutveckling. Vi anser att det är märkligt att inte fler lärare framhåller det som en viktig 

grund när vi i studien ser att majoriteten av bägge lärarkategorierna använder 

Bornholmsmodellen i sin verksamhet. Däremot kan det tänkas att Bornholmsmodellen är 

starkare förknippad med förskoleklass verksamhet även om den också skulle kunna användas 

såsom repetition i år 1. Lundberg (2007) menar att genom att träna språklig medvetenhet så 

underlättas läs- och skrivinlärning samt att läs- och skrivsvårigheter förebyggs. Fler lärare än 

förskollärare betonar rim- och ramsor som en viktig grundkunskap, något som vi känner till 

som en tradition i förskola och skola. Lundberg (2007) framhåller dock att senare forskning 

visar att rim- och ramsträning inte har någon direkt påverkan på läs- och skrivutvecklingen. 

Att det är fler förskollärare som inte tycker att rim- och ramsor är viktigt i studien kan också 

bero på att de arbetat med det i förskolan och inte kopplar ihop det med läs- och 

skrivutveckling  

     Liberg (2006), Lundberg (2007) och Fast (2008) menar att sammanhanget som barn 

befinner sig i har en stor betydelse för läs- och skrivutvecklingen både i hem- och skolmiljö. 

Fast anser ”… att när ett barn lär sig skriva och läsa omfattar detta inte enbart den rent 

tekniska färdigheten utan också de kulturella referensramar som denna färdighet är innesluten 

i” (Fast 2008: 51). Rim och ramsor är en stor del av förskolan och skolans kulturella vardag 

och är av stor betydelse när det gäller att skapa ett meningsfullt sammanhang. Däremot är det 

ingen av lärarna i vår studie som tar upp barns sammanhang som betydelsefullt för 

inlärningen. Att lärandet ska ingå i ett meningsfullt sammanhang och att lärandet sker i 

interaktion med andra är något som diskuteras mycket kring i den nyare formen av 

lärarutbildningen. ”Att utveckla sin språkliga förmåga sker i dialog med andra och i 

situationer där olika uppfattningar får mötas och där lyssnandet, berättandet och tänkandet 
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knyts samman” (Persson & Wiklund 2008:35). Berättande, högläsning och samtal om det 

lästa är också något som bägge lärargrupperna anser viktigt.   

     Att ha en god fin- och grovmotorik är det flera i bägge lärarkategorierna som anser viktigt. 

Av gammal tradition kopplas god motorik samman med språkutveckling i förskola och skola.  

Svensson (1998) menar att detta synsätt härstammar från Piagets stadieteorier men att det inte 

finns vetenskapliga bevis för detta. Idag vet vi att barn med svåra rörelsehinder inte alls 

behöver ha läs- och skrivsvårigheter. God motorik har dock enligt Dahlgren m.fl. (2006) en 

positiv påverkan på självkänslan och har därmed en indirekt påverkan på barns lärande. Vi 

anser att motorik och språkutveckling ej bör kopplas ihop i så stor utsträckning som det görs 

idag. Däremot är fysisk aktivitet viktig ur flera andra aspekter och ska inte uteslutas i 

verksamheten. 

    När det gäller barnens förkunskaper så menar de bägge lärarkategorierna att de är mycket 

varierande inom klassen. Spännvidden sträcker sig från totalt ointresse till att kunna läsa 

flytande. De allra flesta barnen kunde vid inträdande i förskoleklassen skriva sina namn och 

hade olika grader av bokstavskunskap. Även i år 1 är spännvidden lika stor när det gäller 

barnens förkunskaper. Eftersom barnen har skilda förutsättningar och behov måste de 

erbjudas olika arbetssätt att lära sig att läsa och skriva på (Liberg & Björk, 2006). Utmaningen 

för dagens lärare blir således att möta barnen där de befinner sig kunskapsmässigt och sporra 

dem att utvecklas vidare. I Lpo94 står det ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling” 

(Skolverket, 2006a:4). 

     I vår studie betonar främst lärarna vikten av att barnen har en stark självkänsla. 

Förskollärarna uttrycker att barnen behöver tilltro till sig själv och till sitt eget sätt att lära. Vi 

tolkar det som att bägge lärarkategorierna menar samma sak. Taube (2007) påpekar att 

självbilden är av stor vikt när det gäller barns läs- och skrivutveckling. Hon menar att barnen 

behöver ”tilltro till sin egen förmåga att klara av uppgifter påverkar motivationen…” (Taube, 

2007:92). Lärare i förskoleklass och år 1 har en stor uppgift när det gäller att motivera barnen 

och få dem att känna att de lyckas samt att någon visar dem tilltro (Taube 2007). 

     I de allra flesta enkätsvaren menar förskollärare och lärare att de inte upplever några större 

skillnader i synsätt mellan varandra. I några av enkäterna uttalas att det finns en röd tråd 

mellan stadierna. Det förekommer även enkätsvar vilka påvisar att vissa skillnader finns i 

synsätt. Någon lärare menare att skillnaden i synsätt beror på när man har gått sin 

lärarutbildning och inte mellan de olika lärarkategorierna. Andra lärare tycker att det har blivit 
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för mycket skola i förskoleklassen. ”Trots vissa likheter mellan förskolans och 

förskoleklassens sätt att arbeta med bokstäver och siffror visar våra data tydligt att 

förskoleklassen inneburit en tidigarelagd skolstart…” (Karlsson m.fl., 2006:64). 

Förskollärarna trycker på att i förskoleklassen betonar man lekens betydelse för lärandet och 

anser att lärare fokuserar för mycket på lärandet så att barns lust och nyfikenhet försvinner. 

Karlsson m.fl. betonar lekens roll i förskolepedagogiken och att den är ett ”… viktigt bidrag i 

en ny skola och en ny syn på lärande” (Karlsson m.fl., 2006:34). Dessa skillnader i synsätt har 

vi också sett i den egna verksamheten. Barns lärande i förskoleklass och år 1 skulle vinna på 

att dessa två synsätt i allt högre grad möts anser vi genom att vi har mycket att lära av 

varandra över gränserna. 

 

6.2 Läs- och skrivutvecklingsmetoder  
Av de olika läs- och skrivutvecklingsmetoder vi angivit i enkätfrågorna förekommer de flesta 

både i förskoleklass och i år 1. Storboksmetoden används lika mycket i förskoleklass och i år 

1 enligt studien. Bornholmsmodellen och andra metoder som tränar språklig medvetenhet är 

vanligare i förskoleklassen men förekommer även i vissa fall i år 1. I år 1 används LTG samt 

andra metoder som Montessorimaterial, skönlitteratur och eget material i större utsträckning.  

    Av tradition och pga. styrdokument är det oftast i år 1 den formella läs- och 

skrivundervisningen startar. I förskoleklassen betonas leken tydligare och det påverkar förstås 

vilka metoder man använder sig av. Vi anser dock att barnen kan vara olika mogna och att det 

mycket väl kan finnas barn i förskoleklassen som behöver mer stimulans eftersom de ligger 

längre fram i läs- och skrivutvecklingen än de flesta jämnåriga. På samma vis kan elever i år 1 

ha behov av ett lugnare tempo med mer språklekar även i år 1. De skulle kunna placera 

barnen i olika grupper efter kunskapsnivå och inte efter årskurs och på så vis individualisera 

läs- och skrivinlärningen genom att möta barnen där de befinner sig kunskapsmässigt. Något 

sådant samarbete har vi dock inte sett prov på i vår undersökning.  

     Sedan år 2005 utbildas alla lärare som inriktar sig på yngre åldrar i läs- och 

skrivutveckling. Något som Dahlgren m.fl. (2006) menar ger lärarna ett gemensamt språk- 

och kunskapsinnehåll som kan underlätta arbete i integrerade verksamheter. Kanske kommer 

synen på barns behov av individualisering hos lärare och förskollärare att bli mer samstämmig 

även i praktiken genom lärarutbildningens förändring?  

     När förskollärare och lärare motiverar varför de väljer en viss metod är deras svar ganska 

lika. Lärare i bägge kategorierna menar att barnens olika behov och mognad är avgörande och 

att man använder sig av flera olika metoder eftersom barnen är olika. Dahlgren m.fl. (2006) 
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framhåller också att lärare behöver ha en repertoar av olika läs- och skrivinlärningsmetoder att 

möta barnen med. ”De lär sig på olika sätt och behöver därmed olika slags stöd för sin 

inlärning” (Dahlgren m.fl. 2006:91).   

     Kollegors erfarenheter och skolans val av metod är en annan faktor som är avgörande i 

metodvalet. De metoder som visat sig ge ett bra resultat och som barnen blir lockade av och 

som de tycker är roligt används också flitigast. Någon lärare har utarbetat ett eget material och 

väljer att använda det i läs- och skrivundervisningen i år 1.  

     Carina Fast (2008) menar att förskollärarna i hennes studie säger att de inte har utbildning 

för att undervisa i läs- och skrivinlärning och att de därför använder metoder de sett 

lågstadielärare använda eller låter minnen från sin egen skoltid styra val av metod. I vår studie 

har vi inte fått något liknande svar men tycker oss se att förskollärarna i förskoleklass 

fokuserar på att utveckla barns språkliga medvetenhet och inte jobbar direkt med läs- och 

skrivinlärning. Detta kan till stor del bero på att de inte har fått tillräckliga kunskaper om 

barns läs- och skrivutveckling under deras utbildningstid. 

 

6.3 Samverkan 
På vår fråga om man upplever en röd tråd mellan förskoleklass och år 1 får vi varierande svar. 

Fler av förskollärarna menar att det saknas en röd tråd mellan förskola och förskoleklass 

medan andra svarar att de har en viss samverkan mellan förskoleklass och år 1. Några följer 

med eleverna i år 1 men de flesta samverkar endast vid övergångar på olika sätt. Det kan röra 

sig om samtal och överlämnande av portfolio vid övergången mellan förskoleklass och år 1. 

En av förskollärarna säger att ”Lärarna fortsätter vårt arbete när vi lämnar över barnen” vilket 

vore det optimala om så skedde oftare. Det vanligaste verkar dock vara att den dokumentation 

som lämnas över är olika former av IUP: er och läsutvecklingsscheman. Bland lärarna menar 

några att en röd tråd finns genom att man har övergångssamtal och att man har gemensamma 

utflykter och träffar i år F-3. En lärare menar att det inte finns någon röd tråd mellan förskola, 

förskoleklass och år 1 men däremot mellan stadierna i årskurserna 1-6.  

      De flesta förskollärare och lärare önskar mer tid för gemensam planering och ett skapande 

av en gemensam röd tråd mellan stadierna. Dahlgren m.fl. (2006) refererar Kärrby & 

Lundström (2004) som framhåller att förskollärare och grundskollärare genom samspel och 

diskussioner lär av varandra och de egna verksamheterna utvecklas. Det verkar som om 

organisationen av gemensamma planeringar för förskollärare och lärare brister eller finns 

andra faktorer som påverkar?  Här nämner de allra flesta förskollärarna att tid för planering 

och pedagogiska diskussioner är önskvärt. Det som kan förvåna i studien är att så pass många 



 

 39 

lärare inte verkar veta vad barnen har gjort i förskoleklassen medan de har kännedom kring 

vad som kommer att hända för barnen högre upp i åldrarna. Detta skulle kunna tyda på att de 

inom lärargrupperna eventuellt möts på lärarkollegium där förskollärarna ställs utanför.  

      Vi måste akta oss för att barns kunskaper enbart kommer handlar om läs- och 

skrivförberedelser inför nästa stadie. Barn lär här och nu och inte imorgon. Bland 

förskollärarna var det färre som hade kännedom kring barnens kunskaper ifrån förskolan, det 

visade sig dock att ett större antal än lärarna hade kännedom kring förskolans innehåll och 

arbetssätt. Hälften av förskollärarna vet inte hur barnen har arbetat med språkutveckling i 

förskolan. Samma förhållande gäller kunskapen om vilken metod de kommer att arbeta med i 

år 1. För att skapa en röd tråd i barns läs- och skrivutveckling måste utrymme för dialog 

mellan de olika stadierna skapas.  

     Samverkan kring övergången mellan förskoleklassen och år 1 sker i de flesta fall genom 

övergångssamtal och olika typer av övergångsdokument. Det är bara vid två skolor som 

förskollärare följer med barnen till år 1 och arbetar med dem där. Vi tycker att det skulle vara 

positivt för barnen att ha med sig sin förskollärare som då skulle kunna etablera ett bättre 

samarbete kring barnen med läraren i år 1. Även att lärare kommer ner till förskoleklassen 

skulle kunna vara intressant eftersom det i vår studie visar sig att de inte har så stor kännedom 

kring den verksamheten. Ett annat sätt skulle kunna vara att värna mer om förskoleklassens 

särart men att utveckla en bättre dialog och samverkan mellan verksamheterna och då i ett 1-

16 års perspektiv.  Det var dock vanligare att lärare i år 1 följer med sin klass upp i år 2 och 

oftast även till år 3 så där kan man inte tala om att det blir någon större övergång.  

     Flera inom bägge lärargrupperna anser att samverkan är bra, något som är lite märkligt 

eftersom när vi tar del av deras enkätsvar så visar det sig att alla inte har så stor kännedom om 

vad som sker i föregående/nästa stadie. Kan det ha att göra med när de är utbildade och/eller 

vilken tradition det finns att arbeta i arbetslag över åldersgränserna? De lärare som är nöjda 

med sin samverkan kanske inte ser på den på samma sätt som de mindre nöjda? Förskollärare 

har ju en längre tradition av att arbeta i arbetslag medan många lärare är vana vid att vara 

klasslärare och ta hand om all undervisning ensam innanför klassrummets fyra väggar.  

      Vår studie visar att den stora övergången idag äger rum mellan förskola och förskoleklass 

och att de i den stadieövergången ofta saknas ett samarbete. Detta har också Karlsson m.fl. 

(2006) påpekat i sin forskning där de menar att skolstarten idag utgörs av steget från förskola 

till skola. Även dokumentation kring barnens egen utveckling saknas mellan de stadierna.  

     Ett flertal förskollärare i vår studie påvisar att spännvidden är väldigt stor när de tar emot 

barnen, allt från de barn som knappt kan skriva sitt namn till att de är aktiva läsare. Frågan 
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Fast (2008) ställer sig är hur de barnen stimuleras eftersom de i princip får gå igenom 

bokstavskännedom två år i följd även fast de är aktiva läsare. Det är svårare att behålla sin 

motivation och nyfikenhet om man inte blir utmanad på en lagom svår nivå. Frågan blir därför 

hur vi tar tillvara på barnens kunskaper och utmanar dem vidare i sitt lärande? 

     Fast (2008) beskriver i sin studie hur barn idag blir ofta inspirerade i populärkulturen och 

att detta ej tas tillvara i klassrummet. Ofta blir det bokstavligen talat så att de kunskaper 

barnen bär med sig i sin ryggsäck blir hängande ute i hallen på kroken. Kunskaper som de har 

inhämtat från tv, dataspel, figurer, samlarkort osv. är något skolan oftast inte satsar på eller tar 

tillvara. Detta gör att lärarna idag blir outsiders medan barnen blir insiders vilket Fast visar 

med sin studie. Samtalen och lärandet barnen emellan är något som inte får ske innanför 

klassrummets fyra väggar utan blir aktiviteter som äger rum under raster och ute i 

kapprummen. Barnen är väl medvetna om att dessa kunskaper inte är något man talar om i 

klassrummet.  Fasts studie är väldigt intressant eftersom vi med vår erfarenhet känner igen 

mycket av det hon beskriver. Här bör bägge lärarkategorierna utveckla sitt synsätt och inse 

hur pass mycket barn idag får i sin läs- och skrivutveckling genom populärkulturen. 

     Den nyare forskningen (Fast 2008, Liberg 2006, Liberg & Björk 2006) framhäver vikten 

av att barns lärande oftast sker i interaktion med andra och i ett socialt och meningsfullt 

sammanhang. Det är inte många i vår studie som nämner den sociala förmågan som en viktig 

grund till läs- och skrivlärande. En utvecklad social förmåga underlättar interaktionen med 

andra och därmed också barns lärande. Detta är nog något som skolan behöver ta till sig mer 

där trycket på individualisering är stort idag. Vi måste börja inse att individualiseringen sker i 

interaktionen och samspelet med andra. Liberg menar att ”Vi lever och lär i ett sammanhang. 

Det är i samspelet med andra som vi utvecklas och det är där vårt språk blir till.” (Liberg 

2008).  Barn lär av varandra. Inom förskolan är detta synsätt väl vedertaget eftersom där har 

de arbetat med åldersblandade grupper i större utsträckning och har den erfarenheten av att 

barn lära av och med varandra. Även förskolans och förskoleklassen tematiska arbetssätt 

lyfter ofta fram att lärandet sker i gemenskap med andra. Det är där allas olika uppfattningar 

och perspektiv diskuteras, synliggörs och argumenteras. Det är i de samtalen ett lärande sker.  

      I vår studie har det visat sig att även om förskoleklassen är en renodlad åldersgrupp är 

spannen stora när det gäller barns förkunskaper och intressen. Förskoleklassens största uppgift 

verkar då bli att se till att barnen finner lusten, glädjen, nyfikenheten och motivationen. ”En 

av våra viktigaste uppgifter är att väcka och utveckla lusten att erövra skriftspråket och för att 

det ska bli lustfyllt måste det ha en mening för barnen själva” (Persson & Wiklund, 2008: 46). 

Något som bägge lärarkategorierna i vår studie ansåg vara viktiga faktorer för att utveckla läs- 
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och skrivförmåga. När det gäller barns läs- och skrivinlärning är det också på tiden att vi 

börjar kalla det för sitt rätta namn nämligen att det är ett läs- och skrivlärande som äger 

rum.(Liberg 2006). Barn lär här och nu och det gäller att vi lärare är vakna och fångar upp de 

frågor och kunskaper barnen har även om de här frågorna har sitt ursprung i populärkulturen. 

     Något som också har visat sig i vår studie är behovet att få fler möjligheter att föra den 

dialog vi är ute efter vidare. De allra flesta säger sig vara intresserade av en förbättrad dialog 

och samverkan men att det kräver tid, gemensamma planeringar, målarbete etc. Här finns det 

flera konkreta förslag från vår studie att lyfta fram, bl.a. fadderverksamhet, att förskollärarna 

följer med barnen upp i år 1, att man skulle kunna praktisera i varandras verksamheter, 

måldiskussioner och dialoger där fokus på barns läs- och skrivutveckling blir synligare.  

 

6.4 Metodkritik  
När vi gick igenom enkätsvaren upptäckte vi att några av frågorna kunde ha varit annorlunda 

formulerade.  T.ex. Fråga 3 d samt frågorna 4a, b, d, e, och f kring samverkan. Vi var i första 

hand intresserade av samverkan och övergången mellan förskoleklass och år 1 men fick 

många svar som gällde övergång mellan förskola och förskoleklass. Genom att vi i en och 

samma fråga (4d) ställde frågan kring både föregående och nästa stadie svarade många av de 

tillfrågade endast åt en av riktningarna istället för åt båda håll. Det vi inser är att frågan skulle 

ha delats upp i två frågor. Det har fått oss att förstå att ett flertal förskollärare och lärare har en 

önskan om att en röd tråd i barns läs- och skrivutveckling startar redan i förskolan och att den 

fortsätter genom förskoleklassåret och upp i grundskolan.  Vi har också insett att mellan våra 

frågor gavs det ett alldeles för litet skrivutrymme för lärargrupperna att få möjligheten att 

utveckla sina svar. Detta hade kunnat underlättas genom att göra flera rader. Alternativt att ge 

dem möjligheten att svara på enkäten i digitalform vilket vi också fick ett påpekande om i ett 

av enkätsvaren. Detta hade också säkerligen kunnat göra att fler svar hade inkommit i vår 

undersökning genom att det är lite tidsbesparande. Vi hade från början med oss en tanke att 

genomföra ett antal djupintervjuer såsom ett komplement till vår enkätstudie. Detta visade sig 

dock bli ett alldeles för stort arbete så i samråd med vår handledare avstod vi ifrån det. 

  En viktig lärdom vi alltid kommer att ha med oss är kring vår frågeställning som lyder, Vad 

inser lärarna är viktiga förmågor hos barn när det gäller läs- och skrivförberedande 

verksamhet. Genom den kunskap vi har idag skulle självklart frågeställningen ha formulerats 

på ett annorlunda sätt genom att det för barns lärande inte handlar om en förberedelse inför 

skolan utan är ett läs- och skrivlärande som äger rum hela tiden. Detta är något vi bär med oss 

ifrån Liberg (2006) och Persson & Wiklund (2008). 
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6.5 Vidare forskning 
I våra enkätsvar fanns många av de båda lärargrupperna som önskade ett ökat samarbete 

mellan förskola och skola. Det förekom även väldigt sporadisk och lite dokumentation mellan 

stadierna. Eftersom vi båda arbetat i förskolan vet vi att på många håll i vårt land har man 

inom förskolan arbetat och utbildat sig i pedagogisk dokumentation. Portfoliometoden 

används också på många förskolor. Därför skär det lite i våra hjärtan att allt det arbete som 

lagts ner för barnens fortsatta lärande inte tas tillvara i större grad i förskoleklass och skolan. 

Det kan också vara lite problematiskt att det inte i något av våra styrdokument lyfts fram på 

vilket sätt förskoleklassens arbete skall dokumenteras. Om vi ska få till en röd tråd under hela 

barnets skoltid är det viktigt att vi finner sätt att dokumentera barnens erfarenheter och 

kunskaper i perspektivet 1-16 år. Vi vill lyfta fram att detta också i grund och botten handlar 

om den röda tråd mellan de olika skolformerna som våra läroplanstankar bygger på. Vi är EN 

skola i barnperspektivet 1-16 år och därför är det inte enbart viktigt att föra en dialog och 

samverka med varandra. Det är även viktigt att vi dokumenterar tillsammans med barnen så 

att de får syn på sitt eget lärande. Barnen kommer inte med tomma ryggsäckar in i våra 

verksamheter.  Med sig i bagaget har de många kunskaper, erfarenheter, minnen och 

upplevelser som bör tas tillvara, därför blir det också betydelsefullt ”… att skolan möter 

barnen på ett sätt som respekterar och vidareutvecklar de förutsättningar barnen har” (Eriksen 

Hagtvet, 2007:146).  Framtida forskning skulle kunna handla om övergångar, kunskapssyn 

och dialog mellan lärare i förskola och förskoleklass  

     Något som vi också tycker kan vara intressant att forska vidare kring är hur lärare med  

den nyare formen av lärarutbildning verkar skilja sig åt i synsätt från de med äldre utbildning. 

Här hade det varit bra om vi hade fått några lärare med den nyare formen av 

förskollärarutbildning bland våra enkätsvar för att se om det hade blivit ett likartat svar ifrån 

dem. Vår studie visar att synsättet mellan de bägge lärarkategorierna överensstämmer relativt 

väl men frågan blir ändå om det kan beror på att förskollärarna har tagit till sig skolans synsätt 

eller om det handlar om äldre/nyare form av utbildning. Här väcks också de frågor kring 

vilken verksamhet som bedrivs i förskoleklasserna idag samt vilket utslag 

förskoleklassreformen har givit med fokus på barns lärande.  Hur tar vi tillvara på barnens 

tidigare kunskaper? Vilken genomslagskraft får dialogen och samverkan mellan lärare med 

olika sorters lärarutbildningar?  Den senaste litteraturen med fokus på förskoleklassen 

(Karlsson m.fl. (2006) och Persson & Wiklund (2008) talar också sitt tydliga språk kring att 

det till en viss del har skett ett misslyckande när det gäller förskolklassreformens 
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ursprungstankar. Det fanns en strävan att lek, skapande, omsorg, barns utforskande och 

temainriktat arbetssätt skulle få en större genomslagskraft i skolan. Istället lyfter flera forskare 

fram att det har skett en skolifiering av verksamheten (Persson & Wiklund, 2008). Vi inser 

också att på vissa skolor har man kommit längre i sitt arbete kring att utforma en dialog och 

samverkan mellan de två lärargrupperna. 

 

7. Slutsats 
Vi anser att det finns goda möjligheter till att öka ett samarbete mellan förskoleklass och år 1. 

De bägge lärarkategorierna visar i vår studie att en viss samverkan sker redan idag men att 

dialogen kan utvecklas vidare. I våra svar har vi fått flera utmärkta svar på hur denna dialog 

skulle kunna ökas genom att olika former av gemensamma möten, planeringar och 

samverkan. Vår studie visar vilket inte är något nytt i sig att spännvidden är väldigt stor i 

barnens tidiga läs- och skrivutveckling. Det blir då ännu viktigare att vi möter barnen där de 

befinner sig i sitt lärande, utmanar och motiverar dem och att detta lärande sker i meningsfulla 

sammanhang. Vi tycker att man begränsar sig om vi enbart ser att dialogen och samverkan 

skulle ske mellan de olika lärarkategorierna. Den stora utmaningen för alla lärare blir att ge 

barnen samma chans till möten. Barn lär av varandra, det vet vi idag, men tyvärr vet vi också 

att många gånger sker detta lärande dem emellan utanför skolornas ramar. De som bäst kan 

lära ett barn att läsa och skriva är de som nyss gått i samma skor (Eriksen Hagtvet & 

Pálsdóttir, 1993). Det är dags att vi tar tillvara på den kunskap barnen besitter även när det 

gäller att lära av och med varandra. Därför ser vi att en ökad dialog och samverkan mellan 

förskoleklassen och År 1 även skulle kunna innefatta att barnen får möjligheter att vara i 

varandras klasser för att på så sätt kunna möta dem bättre där de befinner sig i sin läs- och 

skrivutveckling. Detta för att de barn som behöver kan få mer möjligheter till att bli språkligt 

medvetna medan de läsande barnen skulle undslippa att få gå igenom bokstavskännedom flera 

år i följd. Även olika former av fadderverksamhet ser vi skulle ha en stor effekt på barnens 

lärande eftersom en hel del av lärandet sker genom ett samlärande. 

     Vår slutsats när det gäller metoderna är att det är vanligt att man använder flera olika 

metoder runt om i våra klassrum när det gäller barns läs- och skrivutveckling. Detta är något 

som också forskare idag lyfter fram genom att alla lärare behöver ett stort spektrum av 

metoder att kunna använda sig av. Alla barn är unika och alla har de sitt eget sätt att lära sig 

på.  
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Följebrev till enkät          Bilaga 1 

 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som läser till lärarexamen med inriktning mot förskola och förskoleklass 
vid Växjö universitet. Nu är det dags att skriva examensarbete, ämnet är barns läs- och 
skrivutveckling i förskoleklass och år 1. Syftet med arbetet är bland annat att ta reda på om 
och i så fall hur samverkan ser ut mellan förskollärare och grundskollärare när det gäller läs- 
och skrivutveckling. Vi behöver din hjälp att besvara bifogad enkät, det kommer sannolikt 
inte ta så lång tid. 
 
Alla enkätsvar behandlas anonymt och de kommer inte att kunna identifieras. Vi avser att 
fördjupa studien med 2-4 intervjuer på några skolor under våren. 
 
Vi har skickat ut enkäten till förskollärare och grundskollärare i två kommuner. När du har 
fyllt i enkäten ber vi dig att snarast sända tillbaka den med internposten till respektive 
kontaktpersons skola. Vi är tacksamma för din hjälp och ber dig svara senast den 15 maj. 
 
 
                                                 Vänliga hälsningar Therés och Åsa 
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  Bilaga 2 
Enkät kring barns läs och skrivinlärning i förskoleklass och År 1 
 
 
Bakgrundsfrågor /del 1 
 

1a). Inom vilken verksamhet arbetar ni? (ringa in det/de alternativ som stämmer på dig) 

Förskoleklass        År 1     Fritidsverksamhet      Annat stadie, vilket?____________ 

 

1b). Har du arbetat inom annat stadie/stadier tidigare? 

Förskola     Förskoleklass      År 1      Fritidsverksamhet      Annat stadie, vilket?___________ 

 

1c). Vilken utbildning har du?___________________________________________________ 

1d). När tog du examen?_______________________ 

1e). Hur många år i yrket har du?________________ 

 

 
Frågor kring din syn på barns läs- och skrivutveckling/del 2 
 
2a).Vad tycker du är viktigt att barnen har med sig som grund i sin läs- och skrivutveckling? 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

2b). Vilka läs- och skrivkunskaper hade barnen med sig när du tog emot dem? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2c). Finns det andra förmågor hos barnen som du anser är viktiga att de har för sin läs- och 

skrivutveckling? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2d). Upplever du att olika yrkeskategorier har olika synsätt på barns läs- och skrivutveckling? 

Beskriv dina tankar kring det. 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
Frågor kring olika Läs- och skrivutvecklingsmodeller/del 3 
 
3a). Vilka av dessa metoder/modeller /arbetsmaterial har du kännedom kring? 

Trulle LTG Bornholm    Reading recovery  

Dixi Kiwi               Storbok           Annat,vad? 

 

3b). Vilka av dessa metoder/modeller/arbetsmaterial använder du dig av? 

Trulle LTG Bornholm      Reading recovery 

 Dixi Kiwi             Storbok              Annat, vad? 

 

3c). Vad är det som avgör dina val av olika metoder/modeller/arbetsmaterial? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3d). Har du kännedom vilket/vilka material barnen tidigare har haft eller kommer att få? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
Frågor kring samverkan när det gäller barns läs- och skrivutveckling/del 4 
 
4a). Upplever du att det finns en röd tråd när det gäller barns läs- och skrivutveckling mellan 

de olika verksamheterna/stadierna? Hur ser den i så fall ut? 

___________________________________________________________________________ 

4b). Hur arbetar du/ni kring övergången mellan de olika verksamheterna/stadierna när det 

gäller barns läs- och skrivutveckling? 

 

Övergångssamtal pedagoger emellan        

Övergångsdokument        

Pedagogerna följer med till nästa stadie       

Samtal/träffar mellan elev och mottagande lärare  
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4c). På vilket sätt dokumenterar du vart barnen befinner sig i sin läs- och skrivutveckling?  

 

Portfolio         Individuella utvecklingsplaner         Språket lyfter           LUS          

 

 

Annat __________________________________________________________________ 

 

4d). Vet du på vilket sätt barnens läs- och skrivutveckling dokumenteras på föregående/nästa 

stadie? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4e). Har du kännedom om arbetssätt och innehåll i den verksamhet du ej själv arbetar med? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4f). Hur skulle samverkan mellan de olika verksamheterna/stadierna kunna förbättras? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Tack för att du har tagit dig tid att besvara våra frågor, det betyder mycket för vår studie. 

 

 

 

 


