
Tidig läs- och skrivinlärning
                            

     Metoder och synsätt i förskolan och förskoleklass
                        

    

            Early Reading and Writing
                         Methods and approaches in kindergarten and preschool
                    

Examensarbete – språk- och läsutveckling
Kurskod: GO1173

Uppsats 15 hp
Grundnivå

Annette Johannesson och Jessica Vidarsson
Handledare: Susanne Schneider

Examinator: Maria Nilsson



Innehållsförteckning

Innehållsförteckning                                                                                                          ......................................................................................................  2  

1. Inledning                                                                                                                        ....................................................................................................................  3  

2. Syfte                                                                                                                               ...........................................................................................................................  5  

2.1 Disposition                                                                                                                ............................................................................................................  5  
3. Metod                                                                                                                             .........................................................................................................................  6  

3.1 Undersökningspersoner och platser                                                                          ......................................................................  6  
3.2 Metodval                                                                                                                   ...............................................................................................................  6  
3.3 Genomförande                                                                                                          ......................................................................................................  7  
3.4 Metoddiskussion                                                                                                       ...................................................................................................  8  
3.5 Forskningsetik                                                                                                           .......................................................................................................  8  

4. Forskningsöversikt                                                                                                         ....................................................................................................  9  

5. Resultat                                                                                                                        ....................................................................................................................  14  

5.1 Förskoleklass Örnnästet                                                                                          ......................................................................................  14  
5.1 Pedagogerna i förskoleklass Örnnästet                                                                    ...............................................................  16  
5.2 Förskolan Örnen                                                                                                     .................................................................................................  17  
5.2 Pedagogerna på förskolan Örnen                                                                            ........................................................................  18  
5.3 Förskoleklassen Pilgrimen                                                                                      .................................................................................  20  
5.3 Pedagogerna i förskoleklass Pilgrimen                                                                   ...............................................................  20  
5.4 Förskolan Sparven                                                                                                  ..............................................................................................  21  
5.4 Pedagogerna på förskolan Sparven                                                                         .....................................................................  22  

6. Analys                                                                                                                          .....................................................................................................................  23  

7. Diskussion                                                                                                                   ...............................................................................................................  26  

8. Sammanfattning                                                                                                           .......................................................................................................  28  

Referenser                                                                                                                  ..............................................................................................................  29  
Bilagor                                                                                                                       ...................................................................................................................  30  
Barnens frågor                                                                                                           .......................................................................................................  30  

2



1. Inledning

Vi är två lärarstudenter som läser inriktning mot förskola och förskoleklass och har lång 

yrkeserfarenhet av förskolans verksamhet. Läroplanen för förskolan har sedan 1998 varit ett 

bra stöd för pedagogerna. 1998 blev även förskolan en egen skolform där alla pedagoger 

skulle arbeta utifrån olika syfte och mål. Förskolan blev då en formell plats för lärandet. Men 

även om detta uppdrag finns för alla förskolor så tror många ändå att det bara är en förvaring 

och att förskolan tar hand om deras barn men att inget lärande sker, alltså en ren 

omsorgsdriven verksamhet. Men så är inte fallet utan vi har många uppdrag att utföra i 

förskolan, ett av dem kan vara att på ett lekfullt och bra sätt lära barnen att få ett intresse få 

läs- och skrivinlärning. Ragnhild Söderbergh som är professor i barnspråk och har forskat i 

språkutveckling och läsinlärning (1997:268). Hon menar att barn också kan lära sig att läsa 

och skriva genom informellt lärande. Söderbergh fortsätter och menar att barn redan vid två år 

kan läsa och att de kan skriva vid fyra, fem års ålder. Författaren menar att det finns många 

barn som inte kan läsa och skriva när de börja skolan. Det beror oftast på att pedagogerna tror 

att barnen ska lära sig på fel sätt, men det kan även bero på att pedagogerna i förskolan känner 

osäkerhet och upplever att det fortfarande tillhör skolans uppgift. Söderbergh (1997:268ff) 

menar att alla barn som befinner sig i en omgivning som har tillgång till läsning och skrivning 

kan lära sig att läsa och skriva själva.

2010 reviderades den gamla läroplanen och blev då mer uppstrukturerad.  Målen för vad var 

och en i förskolan ska göra blev samtidigt mycket tydligare. Kraven på det pedagogiska 

arbetet ökade och pedagogerna fick många olika strävansmål att arbeta mot. Det blev många 

olika områden som pedagogerna tillsammans med barnen ska hinna gå igenom under 

förskoletiden. Samtidigt som leken är ett otroligt viktigt redskap så ska det ske ett visst 

lärande redan i förskolan enligt läroplanen. Det många föräldrar har svårt att se är att det sker 

mycket lärande genom lek, här får pedagogerna bli tydligare och visa hur detta sker. I 

läroplanen för förskolan står att förskolan ska sträva efter att lägga en grund för barnens 

livslånga lärande. Det står också att barnen ska utveckla sitt ord och begreppsförråd, att de ska 

få tillfälle att leka med ord och få visa sitt intresse för bokstäver och olika symboler 
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(Skolverket 2010:9). I skriv- och läsglädje i förskolan (2004) menas att varje barn har olika 

kompetenser som kan grunda sig i olika upplevelser och olika erfarenheter. Alla barn har en 

lust till att lära, att vilja lära sig mera och att vidareutveckla sina olika kompetenser. Det vi 

pedagoger har som en viktig uppgift i förskolan är att stödja alla barn i deras olika 

utvecklingsområden. Detta sker genom att låta dem använda sina kunskaper och sina egna 

tankar och funderingar för att på så vis förstå sin omvärld. Om pedagogerna utgår från det 

synsättet så leder det till följande: "Man lär sig att se utifrån barnens perspektiv; lyssna in 

deras tankar och strategier för att kunna förstå, återkoppla och ge nya utmaningar" (Öjaby 

förskola 2004:13).  Genom det uppmuntras barnens intresse till läs- och skrivinlärning och det 

ger dem nya utmaningar i deras utveckling. Att lära barnen läsa och skriva kan se ut på en 

mängd olika sätt. Hur man sen väljer att göra det beror på vilket synsätt man har som pedagog 

och vilket synsätt man har på barnens läs- och skrivutveckling. 

Vi har valt att göra vårt examensarbete om läs- och skrivinlärning för vi är intresserade av hur 

pedagogerna på olika sätt arbetar med detta och om vi kan se några skillnader i barnens läs- 

och skrivutveckling utifrån de olika förutsättningar som ges. Förskolorna och 

förskoleklasserna vi använt i vår studie ligger i södra Götaland i en medelstor stad. Den ena 

förskolan och förskoleklassen arbetar mycket aktivt med tidig läs- och skrivglädje och den 

andra förskolan och förskoleklassen arbetar inte lika intensivt med detta. Valet gjorde vi för 

att kunna eventuellt kunna se skillnader i barnens lärande utifrån de olika förutsättningarna. 

Vi har valt att använda oss av både förskolan och förskoleklassen för att kunna se en 

utveckling av läs- och skrivutvecklingen hos barnen.
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2. Syfte

Vårt syfte med detta examensarbete är att undersöka hur förskolan och förskoleklassen arbetar 

med läs- och skrivinlärning.  Vi har tittat på två olika förskolor och förskoleklasser med olika 

arbetssätt när det gäller tidig läs- och skrivinlärning. Vi vill se hur barn lär sig och hur 

intresserade barn är av läs- och skrivinlärning i förskolan och förskoleklassen. Har de barn 

som arbetar med tidig läs- och skrivinlärning någon fördel av det i sin framtida skolgång?

2.1 Disposition

I den första delen av vårt arbete kommer vi ta upp hur vi gått till väga för att få svar på vårt 

syfte. Sedan tar vi upp vad tidigare forskning har kommit fram till inom detta område. Vidare 

redovisar vi vårt resultat av våra intervjuer för att sedan avslutningsvis diskutera och 

sammanfatta vad vi, genom vår studie har kommit fram till. Vi har skrivit största delen av 

arbetet tillsammans. Det vi delade upp var intervjuerna och enkäterna på förskolorna och 

förskoleklasserna vi tog en förskola och en förskoleklass var och sammanställde sedan detta. 
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3. Metod

3.1 Undersökningspersoner och platser

Vi har valt att intervjua förskolebarn och elever i förskoleklass.  När det gäller pedagogerna 

har vi använt oss av både intervjuer och enkätfrågor. Vår studie har vi gjort på två förskolor 

och två förskolklasser som finns i östra Götaland.  En förskola och förskoleklass som arbetar 

mycket med tidig läs- och skrivinlärning och en förskola och förskoleklass som inte gör det 

lika mycket. Vi valde dessa förskolor och förskoleklasser för att vi på förhand hade vetskapen 

om de olika arbetssätten och trodde oss kunna se en skillnad och utefter det göra en 

jämförelse. Det vi även visste var att de på den ena förskolan och förskoleklassen arbetade 

mycket efter Söderbergh metoden med läs- och skrivinlärning. På förskolan och 

förskoleklassen som arbetar aktivt med tidig läs- och skrivinlärning har åtta barn och elever 

på respektive ställe intervjuats. Pedagogerna som intervjuades på förskoleklass var tre stycken 

och på förskolan intervjuades alla pedagoger, tolv stycken. Vi kallar denna förskola för 

Örnens förskola och förskoleklassen för Örnnästet.  På den andra förskolan och 

förskoleklassen som vi intervjuade var det fyra barn från förskolan och tolv elever som blev 

intervjuade. Denna förskola och förskoleklass hade ett annat arbetssätt inom området läs- och 

skrivinlärning. Pedagogerna i förskolan var tre stycken som samtalade och besvarade 

frågeställningarna gemensamt medan i förskoleklass var det två stycken pedagoger som 

svarade enskilt. Den här förskolan kallar vi Sparvens förskola och förskoleklassen får namnet 

Pilgrimen. Vi kommer genom hela vårt arbete att använda oss av begreppet pedagoger till alla 

som arbetar inom förskola och skola i vår uppsats. Det ställdes fyra frågor till eleverna i 

förskoleklass och tre till pedagogerna. Förskolebarnen fick svara på fem frågor och 

pedagogerna sex stycken frågor. 

3.2 Metodval

Trost (2010: 31) menar att syftet med studien ska vara avgörande för vilken metod som 

används. Utifrån hans tankar har vi använt oss av kvalitativa intervjuer som innebär att 

frågorna är formulerade så att de kan uppfattas på flera olika sätt och på så sätt ge 

informanterna en större frihet i sina svar.
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Öppna frågor enligt Trost (2010) är passande att använda sig av då forskaren vill ta reda på 

människors olika tankar och handlingar. Här får forskaren ett bredare material att arbeta med 

än om hon/han väljer ett kvantitativt underlag. Patel & Davidson (1994:100) skriver att i en 

kvalitativ intervju ställer man oftast frågor som de intervjuade kan svara med egna ord.  Den 

som intervjuas får möjligheten att utveckla och förklara sina svar och det kan bli ett bra 

samtal mellan intervjuaren och intervjupersonen. Denna intervjuform passar bra då vi ville att 

dem vi intervjuade skulle få chansen att ge så uttömmande svar som möjligt om sina tankar 

och sin verksamhet. Våra frågor till barnen handlade om barnens intresse för läs- och 

skrivinlärning, medan pedagogernas frågor tog upp arbetssätt och synsätt inom läs- och 

skrivinlärning. 

3.3 Genomförande

Vi valde att intervjua både förskolebarn, elever i förskoleklass och pedagoger för att kunna ta 

tillvara allas olika syn på lärandet. Enligt Trost (2010) är skillnaden på att intervjua barn och 

vuxna inte så stor. Det som dock bör tänkas på är att barn har kortare koncentrationstid och att 

intervjuaren får förbereda sig på att ställa frågorna vid flera tillfällen (Trost 2010: 59). På 

förskolan gjordes intervjuerna i samma rum som de övriga barnen det var på grund av att det 

kändes tryggare för barnen med deras pedagoger i närheten. I förskoleklassen däremot gjordes 

intervjuerna i ett enskilt rum med en elev i taget. Vi använde oss av papper och penna vid 

våra intervjuer. Detta kan göra att vi fick kortare svar av en del barn då de satt tysta och 

väntade medan vi skrev, samtidigt kan en bandspelare gjort att de barnen som var osäkra hade 

blivit mer spända än när vi bara satt och skrev. Vi upplever dock att vi inte missat några 

viktiga bitar under våra intervjuer. Vi valde att göra våra intervjuer i ett område som arbetar 

väldigt intensivt med tidig läs- och skrivinlärning, och ett område som inte hade det på samma 

sätt i sin verksamhet. Vi hälsade på de olika ställena och pratade med pedagogerna för att få 

deras, föräldrarnas och barnens/ elevernas tillstånd till att genomföra studien. 
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3.4 Metoddiskussion

På den ena förskolan var utbudet på deltagande barn inte så stort som önskat och svaren 

fåordiga, men vi tog med det material vi fick ihop och hoppades ändå kunna få ut något av 

dessa intervjuer. Att intervjua barn är inte alla gånger så enkelt som man kan tro. En del blir 

blyga och svarar med korta svar även om de från början tycker att det lät spännande att bli 

intervjuade. Med facit i handen så skulle vi ha hälsat på några gånger först på de olika ställena 

för att lärt känna barnen. Då hade vi säkert fått fler och längre svar på våra frågor. Det är 

väldigt viktigt hur vi ställer frågorna till barnen så att det inte bara blir ja eller nej svar. Vi får 

utveckla frågorna mer och locka fram fler idéer och lösningar hos barnen. Ta reda på hur 

deras tankar och funderingar är i förhållande till ämnet. Det vi som undersökare också får ta 

med är hur barnen ser på oss när vi kommer. Vilken roll vi har och att en del av barnen 

kanske ger oss de svar som de tror förväntas av dem är något vi bör ta med oss i vårt resultat. 

Det speglades en större osäkerhet i intervjuerna hos barnen på förskolan som inte arbetar så 

aktivt med läs- och skrivinlärning. Vi upplever att de förmodligen inte har samma 

förkunskaper om de olika begreppen som fanns med i våra frågor, då de inte arbetar lika 

mycket med läs- och skrivinlärning som den andra förskolan och förskoleklassen. Det hade 

varit roligare och mer utvecklade om vi fått lite mer utförligare svar av barnen än vi fick.  Det 

positiva i vårt arbete är att alla som valt att delta i vår studie har gjort det med engagemang 

och varit positiva. Eleverna hade mycket att berätta och det blev ett bra material att arbeta 

med. 

3.5 Forskningsetik

Inför våra intervjuer läste vi Patel & Davidson (1994) och Trost (2010). Detta för att lättare 

förstå oss på olika problem som kunde framkomma när vi skulle genomföra intervjuerna. 

Patel & Davidson (1994:63) betonar vikten av att säkerställa den enskilda individens 

integritet, ingen enskild ska kunna identifieras. Vi har lämnat informationslappar och 

frågeställningarna tillsammans med ett godkännandedokument till barnens och elevernas 

vårdnadshavare. Vi har även noga talat om att namn på förskolorna, förskoleklasserna och 

deltagande i intervjuerna har fingerats så det inte går att spåra källan.   
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4. Forskningsöversikt 

Enligt en artikel i forskningsportalen av frilansjournalisten Liselotte Englund den 2010-12-09 

skrivs det att barn utvecklar sin läsförmåga långt före skolstarten (Forskning.se). Enligt 

forskning i denna artikel som är faktagranskad av Elisabeth Björklund, Fil.dr, 

universitetslektor i didaktik vid Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för 

kultur- religions- och utbildningsvetenskap vid Högskolan i Gävle och Fredrik Lindstrand, 

universitetslektor vid Stockholms universitet, Institutionen för didaktik och pedagogiskt 

arbete (2010-12-09) påstås det att barn lär sig inte bara av böcker utan av tv, dataspel och 

andra olika media också. Det finns många barn som visar stort engagemang för läs- och 

skrivinlärning inom de ramar som barnen skapar själva. Barnen har ett intresse redan innan de 

börjar förskolan menar Björklund och Lindstrand i artikeln. Barn lär sig själva att läsa mycket 

genom att till exempel titta på tv och spela dataspel. Enligt Björklund och Lindstrand (2010-

12-09) är förskolan dålig på att ta tillvara barnens kunskaper. Vidare tar Björklund och 

Lindstrand (2010-12-09)  upp att det kan bero på att pedagogerna på förskolan inte tror på att 

barn kan lära sig så mycket genom tv och dataspel. Men om förskolan inte tar tillvara på barns 

egna erfarenheter så kommer inte barnen att visa engagemang till läs - och skrivinlärning 

menar forskningen i artikeln. Men man kan fråga sig då hur ska det gå till när barnen ska lära 

sig att läsa och skriva? 

I tidningen förskolan 2011-08-19 11:29 tar Maria Nöjd som är journalist på tidningen 

förskolan upp för- och nackdelar med tidig skriv- och läsinlärning. Här har två olika 

professorer uttalat sig om detta och diskuterar om man ska ägna sig åt skriv- och läsinlärning i 

förskolan? Mats Ekholm, professor i pedagogik, vid Karlstads universitet, tycker att det är bra 

med läs- och skrivinlärning i förskolan och Mats Myrberg, professor i specialpedagogik, vid 

Stockholms universitet tycker inte att det är bra. Mats Ekholm som är för läs- och 

skrivinlärning menar att de flesta barn redan när de börja i förskolan använder sig av någon 

slags inlärning av läs- och skrivinlärning. Han menar att barn i dagens samhälle är så omgivna 

av bokstäver och texter, barnen har det överallt omkring sig. Mats Ekholm menar att det är 

svårt för barnen att vänta på att lära sig när det finns överallt, till för att lära. Han fortsätter 

och säger att han tycker att det däremot känns tidigt att redan börja med det vid ett, två års 

ålder, han tycker att man kan vänta till barnen är lite äldre. Det finns inga metoder som visar 

att de är bättre än andra, men att man jobbar med läs- och skrivinlärning på ett så naturligt sätt 
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som möjligt i leken och efter intresse och förmåga så barnen tycker att det är roligt så är det 

en god start. 

Mats Myrberg tycker inte att det är bra med läs- och skrivinlärning i förskolan, han menar att 

barnen i många fall inte har en tillräckligt utvecklat fonologisk medvetenhet i den åldern. Han 

fortsätter och tycker att barn måste få leka med olika ljud som att rimma först innan de ska 

lära sig att läsa. Det ställs alldeles för stora krav på de små barnen på förskolorna tycker Mats 

Myrberg, han forsätter och menar att det förstås är viktigt att kunna läsa och skriva men att 

man inte ska börja för tidigt med det. Mats Myrberg tror att många barn blir förvirrade om 

man börja med läs- och skrivinlärning för tidigt.  Han menar att leka med ord och bokstäver i 

förskolan är det man ska syssla med där. 

(http://www.lararnasnyheter.se/forskolan/2011/08/19/ska-man-agna-skriv-lasinlarning-

forskolan) 

Här har vi två professorer som inte är eniga om hur vida vi i förskolan ska syssla med läs- och 

skrivinlärning eller inte. Det Mats Myrberg skriver om att barn måste få leka med olika ljud 

genom att till exempel använda sig av rim först, innan de ska lära sig att läsa. Det gör vi på 

förskolan för att väcka intresset för det skrivna ordet genom olika rim och lekar. Gör vi det på 

ett lekfullt och lustfullt sätt tror vi inte att det är eller blir någon förvirring för barnen i 

förskolan.  I förskolans verksamhet har vi märkt att det är vanligt att barn visar intresse för 

läs-och skrivinlärning men att alla inte är ense om det är bra eller dåligt.

Detta område intresserar oss för vi anser att barn går miste om värdefulla lärarsituationer om 

de inte får leka med och ord och bokstäver i sin vardagliga verksamhet i förskolan. Vi tror att 

dessa upplevelser av mångfalden av möjligheter som skapar bra förutsättningar för barn att bli 

goda läsare och skrivare. Alla barn har rätt till att lära sig läs och skriva, även om inte alla 

tycker det. Som pedagog i förskolan har vi som uppgift att vägleda barnen in i skriftspråket 

genom att använda oss av siffror och bokstäver i vårt arbete med barnen, det står i vår 

läroplan att vi ska lära barnen att leka med ord, berätta och låta dem uttrycka sina tankar kring 

ord. De ska också få utveckla sitt intresse för skriftspråket genom att få använda sig av 

bokstäver och olika symboler i sin vardagliga verksamhet i förskolan. (Skolverket 2010:9)
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Finns det någon metod som fungerar bättre än någon annan när det gäller läs- och 

skrivinlärning. Svaret på den frågan besvarar dagens forskare som i detta fall är Liselotte 

Englund som är frilandsjournalist i läs- och skrivinlärning (2010-12-09), på följande sätt:

Det finns inget sätt eller någon speciell metod som är bättre än någon annan. Englund (2010) 

menar istället att en blandning av olika metoder kan vara lika bra som att använda sig av en 

specifik. 

De kompetenser barnen behöver för att kunna komma framåt i sin läs- och skrivutveckling 

menar forskningen är fonologisk medvetenhet, kunna känna igen bokstäver och syntaktisk 

förmåga. Små barn har ett behov av att få tillgång till nya ord och även träna upp sin 

koncentrationsförmåga. Om barnen får till exempel en saga uppläst för sig tränas det i sitt 

kognitiva tänkande.  (http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/lasochskrivinlarning)

Enligt Lidberg (2006:147) ska barnen få gå efter sina egna förmågor och delta i olika aktiviter 

där läs – och skrivinlärning ingår. Det viktigaste är att barnen får delta i aktiviteter där det 

finns det språk vi talar, med det menas att barnen lyssnar, talar, läser och skriver. 

Förskolebarn som är fonologiskt språkmedvetna har enligt Lidberg (2006:22) en mycket bra 

grund att stå på och knäcker läskoden tidigare. Flera faktorer som påverkar barnens läs- och 

skrivinlärning är storleken på ordförråd och förmågan att kunna återberätta händelser. Har 

barnet ett stort ordförråd och är aktiv i sitt tal menar Lidberg (2006:22) att det tillsammans 

med en bra fonologisk medvetenhet gör att barnet tidigare blir en god läsare. 

I boken Skriv och läsglädje! – om små barns naturliga vilja att bli medlemmar i skriv- och 

läsklubben (Öjaby Förskola, 2004) som utgår ifrån från Söderberghs metod om läs- och 

skrivinlärning i förskolan. Boken inleder med att förskolans rektor Assar Thorsjö ställer 

frågan: "kan man lära små barn att läsa och bör man alls göra det?". Thorsjö svarar att man på 

Öjaby inte alls ställer dessa frågor utan istället frågar sig retoriskt "bör man låta små barn 

skriva och läsa?". Det är en fråga man kan ställa sig. Men arbetar man på ett sätt som får 

barnen till att välja själv vad de vill göra och i sin egen takt och efter intresse så kan det väl 

inte göra någon större skada på barnet. "Att barn ska få vara barn" är ett uttryck som 

Söderbergh (2009:151) stöter på ibland. Ett annat är att det skulle vara skadligt för barn med 

tidig läsning, för barnets naturliga utveckling. 

Enligt Söderbergh (2009) har skolan en rädsla för läs – och skrivinlärning i förskolan. Pedagogerna i 

skolan tror att barnen i förskolan ska lära sig på fel sätt och att de till och med kan ta skada av det. 
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Söderbergh (2009) menar ändå att motståndet från skolan börjar lätta.  Hon nämner Öjaby förskola 

som ett exempel på inspirationskälla till många andra förskolor när det gäller läs- och skrivinlärning. 

Söderbergh menar att det finns mycket kvar att arbeta med, när dessa barn kommer till skolan vet 

man inte vad man ska göra. Författaren menar att det kommer att krocka med de andra barnen som 

inte är läskunniga, när de kommer till skolan. Söderbergh (2009:150ff). 

Söderberghs arbetssätt med helordsmetoden är inte så välkänd men fler och fler förskolor 

anammar hennes metod. Uppfattningen är att det känns som om skolan inte än är redo för att 

barnen lär sig för mycket om läs- och skrivinlärning redan på förskolenivå. Söderbergh menar 

att det bara kan vara positivt att få in läs- och skrivinlärning redan i förskolan. 

Söderbergh (1997:264 ff) visar ett annat alternativ, hennes metod eller kanske snarare som 

hon säger ett förhållningssätt, bygger på att pedagogen ska försöka väcka intresset hos barnet 

för skriftspråket genom att fokusera på skrivna ords betydelse, innehåll och funktion, istället 

för barnets form och på deras avkodningsteknik. 

 Lidberg (2006) menar i sin forskning att vi ska ge barnet mer utrymme och att vi ska lita på 

barnens egen kompetens till att göra saker, ett stort förtroende till barnets görande. Lidberg 

menar att man ska lita på barnets intresse för förr eller senare kommer det att väckas för alla 

barn, men pedagogen ska alltid finnas till hands för frågor, uppmuntran och stöttning. 

Söderberghs forskning bygger istället på att pedagogen visar olika läslekar som barnen kan 

lära sig igenom, men att barnet sen får leka fritt och lära själv på sitt eget sätt. Pedagogens roll 

i det hela blir att stimulera barnen på en så lagom nivå att de själva får upp ögonen för det de 

vill lära sig. Det krävs mycket från pedagogerna här, de måste vara lyhörda och visa stort 

intresse och förtroende för barnen. Här är det inte frågan om pedagogen ska förmedla kunskap 

utan pedagogen måste ha tilltro till barnets kompetens och lära sig att släppa kontrollen över 

lärandeprocessen. Barnet ska själv styra sin lärandeprocess. 

Lidberg och Söderbergh är överens om att barns första fas i skriftspråket är helordsläsningen. 

Lidberg pratar mycket om de grammatiska samtalen och den fonologiska medvetenheten hos barnen. 

Söderbergh (1997:265ff) menar att barnen kan lära sig att läsa och skriva utan att använda sig av 

några grammatiska faser för att de ska kunna lära sig att läsa med flyt. Hon menar att barnen kan 

upprätthålla läsning ändå, till dess att barnen uppnått ett flyt i sin läsning så att de blir effektiva 

läsare.  Söderbergh menar att barn lär sig läsa och skriva på följande sätt: När de samspelar med 
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andra och använder sig av språket. Då barnet får innehållet i orden beskrivet på tydligt sätt. Att vi 

pedagoger ger barnen tid till att aktivt använda språket och att barnet får reflektera över språkets 

uppbyggnad. Detta är fyra olika delar som Söderbergh menar är viktiga att barnet får med sig i sitt 

läs- och skrivlärande. Leken är ett viktig redskap och att lärandet sker på barnets villkor och inte 

under press från oss pedagoger. 
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5. Resultat

I detta avsnitt redovisas de intervjuer som har genomförts på de två olika förskolor och 

förskoleklasser. Pedagogerna på förskolorna och förskoleklass redogör hur de arbetar med

tidig läs- och skrivinlärning. Barnen och eleverna berättar om sina tankar och funderingar 

kring sin läs- och skrivinlärning.

5.1 Förskoleklass Örnnästet

 Åtta elever varav fem flickor och tre pojkar

De barn som intervjuades på Örnnästet var alla sex år. 

Barnen var rätt eniga om att man inte skulle klara sig utan att kunna läsa och skriva. Barnen 

sa så här om att läsa och skriva: - Tänk om, när mamma ska jobba och inte kan läsa, hur ska 

hon då kunna svara på till exempel på datorn, när någon skriver till henne. Eller tänk om man 

tittar på tv och det är text vem kan läsa det då? Kan man inte läsa så kan ingen göra så mycket 

säger "Olle" alla måste det bara så är det. Olle fortsätter och säger: - Det skulle vara som om 

att vara blind tror jag. Undrar hur de blinda gör när de ska läsa? En annan flicka säger så här:

 – Lär vi oss inte och läsa och skriva så kan man inget ju, inte skriva brev eller på datorn. 

Tänk om inga vuxna kunde läsa då tror ja att hela världen inte skulle fungera. Ett barn berättar 

att när han gick på förskolan så använde han sig av så kallade ordlappar som alla barn på hans 

förskola hade tillgång till. Alla barnen hade var sin låda med massor av lappar i med olika ord 

på. "Olle" (som Jag kallar honom för) säger: – Efter att jag gått på förskolan typ länge, såg jag 

bokstäver överallt. Min bokstav såg jag först. Alltså min första bokstav i mitt namn." Olle" 

fortsätter att berätta: – Det är roligt att lära sig redan i förskolan för då är det inte lika jobbigt 

när man kommer till skolan. Ett annat barn som jag kallar "Lisa" berättar att hon tyckte det 

var lite jobbigt i början på den förskolan hon gick. För hon var inte intresserad av att skriva 

bokstäver på lappar när hon började där. Lisa säger: – Jag tyckte att det var roligare att leka 

med mina kompisar. Lisa fortsätter: – Men efter att jag gått på förskolan ett tag och sett alla 

bokstäver överallt började jag att känna igen dem och började hitta dem överallt. Det kändes 

då roligt att börja skriva dem på lappar. Lisa fortsätter: – Jag skrev lappar överallt, när jag 

lekte med kompisar och till och med i min säng hemma. Lisa fortsätter: – Det var jättehäftigt 
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att hitta alla bokstäver och kunna hitta ord i dem liksom.  De poängterade också att när man 

blir vuxen måste man kunna det annars klarar ingen av sina jobb och man kan heller inte 

skriva till sina kompisar. Barnen menar att det inte går att jobba utan att kunna skriva och 

läsa. De sa också att man inte kan läsa matten i skolan, olika böcker, mejl, läsa matlistor, baka 

och inte läsa reglerna i olika spel om de inte kan läsa och skriva. Ett av barnen berättade att 

det är viktigt att kunna läsa hon uttryckte sig så här:– "Tänk om det står stopp i trafiken och 

man inte kan läsa då blir det en krock kanske". Barnen var väldigt eniga om att det är bra att 

kunna läsa och skriva. Barnen menade att man lär sig saker genom att kunna läsa och skriva, 

och vi alla lära oss mera genom att kunna läsa och skriva. De flesta barn kunde skriva vissa 

ord som t.ex. barnens namn i klassen och fröknarnas namn och ord som sol, stol, ros, hund 

med flera. Dessa ord kunde de när de började i f-klass.

Vissa barn kunde några meningar som t.ex. Jag kan skriva eller mamma är snäll, medan en 

del av barnen redan kunde läsa och skriva när de började f- klass. Dessa barn kunde läsa sitt 

namn, enstaka ord och meningar. En del kunde läsa och skriva helt och hållet. 

Barnen berättade att de lär sig på olika sätt att läsa och skriva. På olika uppgifter som de har i 

skolan som t.ex. när de har matte, där får barnen göra olika uppgifter som ska läsas. Barnen 

berättade att de får hjälp av en pedagog om de inte kan själva. Barnen fortsatte att berätta om 

att de har en slags dagbok där de får skriva själva i eller med hjälp av en pedagog. I dagboken 

skriver de vad de gjort i helgen eller om det hänt något annat som de vill skriva och berätta 

om. De flesta av barnen skriver själva i sin dagbok, men de berättar att man får hjälp av en 

pedagog när man vill ha det. Pedagogen kan då skriva på ett papper och att barnen sen skriver 

av det. Barnen berättar att de tycker att det oftast är roligt med att skriva och att det är lagom 

svårt. De fortsätter och berättar att pedagogen ibland säger första bokstaven och barnen sen 

får ljuda efter. De fortsätter och berättar att de har en bok med en säl på som de använder 

ibland och skriver och läser i.

Barnen fortsätter och berättar att de går till biblioteket varannan vecka för att låna böcker, de 

tar hem böckerna och läser hemma med sina föräldrar eller läser deras föräldrar för dem. 

Många av barnen läser mycket hemma, skolan och på tv:n om det är text. En kille berättar att 

han läser mycket fotbollsböcker. De läser t.ex. ja och lillan, Ludde själva. Barnen berättar att 

de läser mycket i skolan också i olika uppgifter och gåtor som de ska lösa. Ibland får de hjälp 

av pedagogerna, när de inte kan. Barnen berättar att i skolan får de olika ord på tavlan eller på 

papper som de får skriva. Två barn berättar att de läser Lasse- Maja, spökhistorier och andra 
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lite mer spännande böcker hemma. Alla barnen tycker att det är roligt med att lära sig läsa och 

skriva men att man måste läsa på sin nivå så att alla orkar och tycker att det är roligt och inte 

jobbigt.

5.1 Pedagogerna i förskoleklass Örnnästet 

Tre pedagoger

Det var tre kvinnor. Jag kan kalla dem för Lotta, Eva och Anna. Lotta har jobbat i skolans 

värld i cirka tio år och har jobbat med förskoleklass de mesta av den tiden. Jag upplever henne 

som en pigg och glad tjej i trettiofem års ålder. Även om hon är rätt så ung har hon mycket 

erfarenhet av förskoleklass och vet vad hon pratar om. Eva är äldre cirka sextio år. Hon har 

jobbat länge och jag upplever henne som stabil och väldigt säker på det hon talar om. Här 

finns det mycket erfarenhet och kunskap. En lugn och härlig människa som verkligen passar 

att arbeta med dessa barn. Anna är cirka femtiofem år och jobbar på fritids, har också lång 

erfarenhet och det känns som om hon också vet vad hon pratar om. Jag kände att här mår 

barnen bra som har så härliga fröknar. En härlig stämning som spred sig i rummet bland 

vuxna och barn. 

Pedagogerna menar att de ser en liten skillnad på barns läs – och skrivinlärning när de 

kommer från förskolan, men menar att det ställs för stora krav på barnen från deras föräldrar 

och förskolan. Pedagogerna säger att för en del barn har det inneburit för stora krav det här 

med ordlappar (det är hårda lappar som är lagom stora att skriva till exempel ett namn på). 

Pedagogerna på Örnnästet tycker att det är en mognadsfråga när man ska använda sig av 

dessa ordlappar. De menar att alla barn måste få sin tid till att lära i sin egen takt. Men de 

säger också att barnen är vana vid att skriva och tycker oftast inte att det är jobbigt. 

Pedagogerna beskriver att det ställs stora krav på barnen och det innebär att barnen inte 

känner sig trygga med sina uppgifter. De fortsätter och säger att de upplever att det är för 

stora barngrupper och det tar lång tid för barnen att bli trygga, särskilt de barn som kommer 

från dagbarnvårdare.  Pedagogerna säger att de har jobbat från dag ett med olika språklekar 

och mycket högläsning för att barnen ska lära sig att känna igen ord och skrift. Barnen har så 

kallade dagböcker som de får skriva i både själva och med hjälp av pedagoger. De skriver om 
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temaarbete och olika bildtexter. Pedagogerna på Örnnästet tycker att det ska vara roligt för att 

barn ska lära sig saker och att motivation är A och O för deras arbete med barnen. 

Vad ska man då som pedagog tänka på när man undervisar barnen i läs – och skrivinlärning? 

Pedagogerna menar att det är viktigt att utgå från alla barns olika nivåer och att inte ha för 

stora krav som pedagog på barnen. De menar att man aldrig ska rätta barn utan att uppmuntrar 

till allt lärande som ges. På Örnnästet får barnen skriva så mycket de vill till allt de gör på 

ordlappar och på anslagstavlan och på det mesta. De använder sig mycket av ord och bild för 

att barnen ska se och lära. 

5.2 Förskolan Örnen

Tio barn varav fem pojkar och fem flickor

De flesta barnen på Örnens förskola tycker att det är roligt med läs – och skrivinlärning. 

Barnen säger att man måste kunna läsa och skriva och de berättar att de skriver av ord ibland 

och att de känner igen bokstäver överallt. De skriver bokstäver och känner igen dem eller 

frågar de en kompis eller en pedagog som kan hjälpa till. Barnen berättar att de skriver på 

ordlappar och papper, när de skriver så skriver de namn och andra korta ord som sol, ko med 

flera. Barnen säger att de lär sig nya ord hela tiden. Ett barn "Kalle" säger: – Jag lär mig nya 

namn hela tiden, jag ser bokstäver och lär mig vad de ska vara. "Kalle" forsätter: – Jag lär mig 

att känner igen ordet eller namnet till nästa gång jag ska skriva det. "Kajsa" säger: – När jag 

pratar och skriver lär jag mig genom det att skriva och läsa. "Alva" säger: – Jag ritar 

bokstäver och känner igen bokstäverna genom det. Barnen berättar att man lär sig genom att 

säga olika saker och sedan ljuda dem. "Arvid" säger: – Jag känner bara igen orden och skriver 

det. En del av barnen säger att de lär sig att känna igen ord och bild och lär sig genom det att 

läsa.  "Oskar" säger: - Jag lär mig genom att till exempel ett barn skriver sitt namn och säger 

bokstäverna högt, då kommer jag lättare ihåg bokstäverna och skriver efter det. "Lotta" säger: 

– Jag lär mig genom att se om det är rätt och lär mig bokstäverna först och sen orden. Jag 

måste bara tittar på ordet och sen känner jag igen det och skriver det. Alla barnen kunde 

skriva sitt namn själva och flera av dem kunde skriva många namn och många olika saker 

som till exempel grodyngel, sol, hjärta, med mera. 
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5.2 Pedagogerna på förskolan Örnen

Tolv pedagoger

Alla är kvinnor och är mellan tjugo till cirka sextio år. Jag upplever att alla pedagogerna 

strävar åt samma håll och att de alla älskar sitt arbete med barn. De har alla ett kall på denna 

förskola och det är läs- och skriv glädje som de alla brinner för. Pedagogerna får barnen till att 

älska detta sätt att arbeta på och gör det på ett bra sätt genom att få in det i leken och i sitt 

vardagliga arbete med barnen. Här finns lång erfarenhet av läs- och skrivinlärning och här vet 

personalen om vad de pratar om. 

Pedagogerna beskriver att de har lång erfarenhet av att arbeta med läs- och skrivinlärning. De 

använder sig av helordsmetoden och presenterar ord redan för de allra minsta. De använder 

sig av så kallade ordlappar som är 5/15 cm där de skriver med svart tusch. På detta sätt 

förstora de texten och de väcker barnens intresse för läs – och skrivinlärning. Deras 

teoribakgrund bygger på Ragnhild Söderberghs forskning som ligger mycket bakom deras 

kunskap om läs- och skrivinlärning. Hon har lärt pedagogerna på Örnens förskola mycket. 

1987 introducerade Ragnhild Söderbergh professor i barnspråk projektet "tidig läsning" på 

Örnens förskola.  Det startade som ett mindre projekt på ett år men det fortsatte med glädje, 

lust och inspiration för deras beslut att fortsätta var inte så svårt. Pedagogerna berättar att de 

inte kan tänka sig att arbeta utan skriftspråket. Söderbergh menar att det ska vara roligt att 

läsa och skriva, som en lek är, inget tvång utan pedagogerna ska få in det i barns lek på ett 

positivt och bra sätt.

Pedagogerna på Örnens förskola menar att deras förskola har en aktiv läs – och skrivmiljö. De 

menar att de är noga med att lyssna in barnen vad de är intresserade av och att det är viktigt 

för att barnen ska känna att det är roligt.

De fortsätter med att säga att pedagogerna använder skriften i arbetet tillsammans med barnen 

och uppmuntrar alla barn till att skriva själva, även de allra minsta barnen. Pedagogerna är 

väldigt lyhörda för barnens egna tankar och intressen. De berättar att de också är noga med att 

lyssna in barnens egna vägar in i skriftspråket. Pedagogerna är väl medvetna om att barn gör 

på olika sätt och att de också tänker olika men rätt ändå. Alla barn får använda sina egna 

strategier och problemlösningar. Barnen hör av varandra och lär av varandra. Därför är det 

viktigt att använda det skrivna där barnen får möjlighet att lära av varandra, i barnen lek och i 
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deras olika rollspel får barnen själva in olika ord genom att de själva använder sig av sina 

ordlappar att skriva på i leken. Redan de allra minsta pekar på ord och bokstäver och frågar 

med ord eller kroppsspråk. Vad står det där? Barnen frågar, jämför ord och hittar likheter och 

olikheter. De minsta barnen hittar snart första bokstaven i sitt namn överallt. Barnen skriver 

gärna och mycket. Pedagogerna berättar att de har en särskilt punkt i barnens portfolio under 

utveckling och lärande där det finns om deras utveckling i läs – och skrivinlärning. 

Pedagogerna på Örnens förskola berättar att de utmanar barnens intresse för läs- och 

skrivinlärning genom att lyssna in och be dem att visa och förklara för dem vad de upptäcker. 

Barnen på Örnens förskola ser inte det här som någon formell läs- och skrivinlärning utan att 

det är ett eget upptäckande om hur det skrivna språket fungerar menar pedagogerna. 

Pedagogerna menar att det är viktigt att de har ett förhållningssätt som inte kräver prestation 

utan att det är barnens nyfikenhet och upptäckarlust som styr. Det är också viktigt att 

pedagogerna själva visar och förmedlar denna lust. Barns färdigheter varierar naturligtvis från 

barn till barn, beroende på ålder och intresse. Det man generellt kan säga för barn är att alla är 

medvetna om vad skriften är användbar till. Alla barn har upplevt mängder av tillfällen och 

själva använt sig av skrivandet. Barnen vet att skriften bär ett budskap, menar pedagogerna på 

Örnens förskola. Med det menar pedagogerna att barn som arbetar med läs- och skriv glädje 

har lärt sig att ord bildar meningar och har det så kallat budskap som barnen kan förmedla i 

mellan sig. Barnen använder orden för att komma ihåg saker, meddela sig med varandra även 

om man inte möts. Fråga efter borttappade saker och känna igen olika bilder. Många barn kan 

höra vad ord börjar och slutar på redan i fyraårsålder. Pedagogerna berättar att barnen vet vad 

de olika bokstäverna heter och börja skriva i tidig ålder. Pedagogerna som arbetar med läs- 

och skrivinlärning menar att skrivandet kommer oftast före läsande och menar att barnen då 

skriver ljudenligt.

På Örnens förskola menar pedagogerna att många barn läser när de slutar hos dem och en del 

med mycket bra flyt. De berättar vidare att de använder sig av skrivandet i så många 

situationer som möjligt. De pekar och säger "där står det" redan med de minsta barnen. De 

skriver om saker som är intressanta för barnen, om deras intressen och saker vi upplever 

tillsammans på förskolan. Pedagogerna berättar att det är viktigt vilket förhållningssätt de har. 

Det ska vara glädje och upptäckarlust och lyfta fram det som är rätt i det barnen säger. 

Pedagogerna menar att det är viktigt att inte rätta barn i deras skrivande utan att lyfta fram och 

bekräfta barnens iakttagelser och visa glädje för deras upptäckter. Barnen känner snart en 
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tilltro till sin egen förmåga eftersom de bara sätter fokus på det som är rätt. Självförtroende 

växer hos barnen och ju mer de lär sig och blir bra på ju mer vill de lära sig mera om. 

5.3 Förskoleklassen Pilgrimen 

 Tolv elever varav elva flickor och en pojke

Eleverna var eniga om att det var viktigt att kunna läsa och skriva dels för att klara sitt 

skolarbete men också för att klara sig som vuxen. "Annars kan man inte läsa mailen". "Om 

man vill bli lärare måste man kunna det annars kan man inte lära barnen de". "För att kunna 

räkna matte måste du kunna läsa". "Annars kan man inte skriva på paketen". Det var några av 

svaren eleverna gav. De flesta av eleverna kunde läsa lite när de började förskoleklass det var 

mest deras namn och andra kortare ord och stora bokstäver. Två stycken kunde läsa kortare 

meningar med stora bokstäver. Eleverna berättade att de hade en bokstavsbok som de jobbade 

i vilken de visade upp stolt. De berättade också att de brukar få läsa på tavlan vad 

pedagogerna har skrivit t ex vad som händer under dagen. Något som togs upp av flera elever 

var att de tittar på fem myror är fler än fyra elefanter, dels för att träna bokstäver och dels för 

att kunna höra de olika språkljuden. "Vi skriver kompisarnas namn på teckningar vi gjort och 

ska ge bort". "Bokstavsklossarna är roliga och bra då kan man bygga ord". Några elever 

berättade att "vi brukar träna på att höra ljudet" de menade då t ex tje- ljudet. Alla elever 

tyckte det var roligt att träna läs- och skrivinlärning och ibland var det svårt och ibland lätt. 

De flesta av eleverna läste mest hemma och då på kvällen när de gått och lagt sig. Många 

berättade också att mamma och pappa läste godnattsaga för dem. En av flickorna sa att: " Vi 

läser lite i skolan, vi har en myshörna där vi kan gå undan för att titta och läsa i böckerna".

5.3 Pedagogerna i förskoleklass Pilgrimen

Två pedagoger 

Det är två kvinnor i femtio årsåldern som har en lång yrkeserfarenhet. Båda två har arbetat i 

olika pedagogiska områden i cirka trettio år. De har under senare år gått en stegvis utbildning 

i språklig medvetenhet som kommunen erbjudit dem. Båda är förskollärare. 
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Pedagogerna på Pilgrimen hade inte vetskap om förskolorna i deras upptagningsområde 

arbetade specifikt med läs- och skrivinlärning och kunde därför inte heller se någon skillnad i 

elevernas kunskaper inom området läs- och skrivinlärning. I förskoleklassen använder de sig 

av Bornholmsmodellen i arbetet med eleverna. Det innebär att de stimulerar elevernas 

språkliga medvetenhet genom att arbeta med rim och ramsor, lyssningslekar och så vidare. 

Detta stärker eleverna i deras fonologiska medvetenhet säger pedagogerna. Eleverna får även 

träna på att lyssna på de olika språkljuden. Pedagogerna bemöter elevernas intressen när de 

dyker upp och tar till vara stunderna när de kommer. Om eleverna kommer och vill skriva 

något så hjälper pedagogerna dem genom att skriva före på en lapp. I förskoleklassen är leken 

och att lärandet sker på ett lustfyllt sätt viktigt. Det är ett steg mot skolans värld, inte så 

lektionsstyrt som skolan utan mer fritt. Själva läs- och skrivinlärningen sker i olika takt 

beroende på elevernas intresse. Vi ger dem en grund att bygga vidare på när de börjar skolan. 

Tips från pedagogerna på Pilgrimen när det gäller tankar kring läs- och skrivinlärning är att 

vara i små grupper och använda ett lekfullt sätt och väcka barnens nyfikenhet. Det som också 

är viktigt är att se till att alla barn förstår och hänger med vilket är en förutsättning för att det 

ska ske ett lärande. 

5.4 Förskolan Sparven

Fyra barn, alla pojkar i åldern fem och sex år 

När vi ställde frågan om läs- och skrivinlärning är roligt kom det fram att frågans innehåll var 

svår att förstå. Vi utvecklade den och frågade istället om det är roligt att läsa och skriva då 

svarade barnen att skriva är roligt, läsa vet vi inte för det har vi inte lärt oss än. För att lära sig 

skriva var barnen överrens om att man i början var tvungen att ha en vuxen till hjälp. Sedan 

skriver man av en lapp som en vuxen har skrivit. "Lär man sig alfabetet så kan man skriva 

sedan" svarade ett barn. Det var ingen av barnen som hade någon idé hur man ska göra för att 

lära sig läsa. Några av barnen visade hur de kunde skriva sina namn och syskonens namn på 

ett papper. Alla barnen kände igen stora delar av alfabetet och några kunde hela. 

21



5.4 Pedagogerna på förskolan Sparven

Tre pedagoger 

Det var två kvinnor och en man i femtio års ålder som alla har en lång yrkeserfarenhet. De är 

alla tre förskollärare och har arbetat ihop under många år. 

När det gäller pedagogernas arbete med läs- och skrivinlärning vill de väcka barnens intresse 

och öka deras förståelse om sitt fortsatta lärande och vikten av att kunna läsa och skriva. 

Barnen på förskolan startar sin läs- och skrivutveckling genom att låtsas läsa och skriva. 

Pedagogerna använder mycket rim och ramsor under dagen och även språklekar är ett 

återkommande inslag i verksamheten. På förskolan finns bokkassar som barnen får låna hem 

och läsa tillsammans med sina föräldrar. På läsvilan används både sagoböcker och flanosaga, 

vilket är en saga som med bilder berättas genom att de sätts upp på en filttavla. Barnen har 

även fått gjort egna flanosagor som de sedan kan berätta.  Pedagogerna uppmärksammar 

barnet då det själv visar intresse för sitt lärande och uppmuntrar då barnet till fortsatt 

utveckling. De har i dagsläget en pojke som har kommit på att man kan skriva med pinnar när 

de är ute. Dokumentationen pedagogerna har på förskolan är en portfolio där barnens material 

samlas där finns både bild och text på barnens utveckling. Barnen får skriva så mycket de kan 

själva om de vill. Pedagogerna har en medupptäckarroll och försöker i så stor mån som 

möjligt att vara närvarande i stunden. De uppmuntrar barnen att lära sig skriva sitt eget namn 

som ett första steg i skrivinlärningen. Pedagogerna upplever att barnen oftast lär sig skriva 

innan de lär sig läsa. När det gäller barnens lärande i läs- och skrivinlärning så uttrycker 

pedagogerna att det oftast beror på hur intresserad de är. På förskolan finns det en 

skrivarhörna och alfabetet finns synligt på väggen. De har även en burk med bokstäver och en 

magnettavla där det går att bilda ord med bokstäverna. Pedagogerna hjälper barnen att skriva 

före och de får härma efter. Måltiderna används som en pedagogisk stund genom att lyssna på 

ord och ljuda igenom dessa. Allt detta sker dagligen och är till för att stimulera barnens 

intresse och lärande för sin läs- och skrivinlärning på ett lekfullt sätt och alldeles frivilligt. 

22



6. Analys 

Metoden vi använde oss av var enkätfrågor till både personal och barn i förskolan och i 

förskoleklass. Syftet utgick ifrån att undersöka hur förskolan och förskoleklassen arbetar med 

läs- och skrivinlärning.  Vi har tittat på två olika förskolor och förskoleklasser med olika 

arbetssätt när det gäller tidig läs- och skrivinlärning.

Vidare ville vi se om det gick att se skillnad i barnens och elevernas läs- och skrivinlärning 

utifrån vilken start de fått. Det som skiljer sig på området som arbetar aktivt med tidig läs- 

och skrivinlärning och det område som mindre aktivt arbetar med det är att fler av barnen som 

fått den tidiga starten hade knäckt läskoden innan de började förskoleklass än mot de barn 

som inte lika aktivt fått ta del av detta arbetssätt. Dock tror vi att det i större utsträckning 

beror på barnets mognad och intresse för det skrivna ordet än vilken metod och vilket 

arbetssätt barnet mött. För att kunna se om arbetssättet och metoden har betydelse för barnets 

läs- och skrivutveckling hade vi varit tvungna att följa samma barn och även lite längre upp i 

skolåldern för att om möjligt se detta. Då vårt arbete var under en mycket begränsad tid fick 

vi inrikta oss mer på att se hur de olika förskolorna och förskoleklasserna arbetade med läs- 

och skrivinlärning och inte lägga så stort fokus på att se skillnaderna i barnens utveckling.  

Barnen på Örnens förskola upplevdes ha en större förförståelse för vad läs- och skrivinlärning 

betydde än barnen på Sparvens förskola. Det tror vi beror på att Örnens förskola har ett mer 

inriktat arbetssätt på läs- och skrivinlärning än Sparvens förskola har. Svaren vi fick ut av 

intervjuerna kan tydas så att det inte är så stor skillnad på förskolans och förskoleklassens 

synsätt angående läs- och skrivinlärning. I förskoleklass är fortfarande leken viktig även om 

barnen har kommit in i skolans värld och benämns elever. Vi tror att det är därför vi inte ser 

någon markant skillnad i arbetssättet mellan förskolan och förskoleklassen. Vi hade 

förmodligen sett en större skillnad om vi valt att intervjua elever och lärare i årskurs ett eller 

två.  

Genom att använda oss av enkätfrågor och litteratur, som har fungerat som ett stöd i vårt sätt 

att vidga våra kunskaper, för de olika synsätt som olika pedagogerna i förskolan och 

förskoleklass har om läs- och skrivinlärning har vi kommit fram till följande: Vi har förstått 

genom våra enkätfrågor och i samtalen med barnen att pedagogerna på både förskolan och i 

förskoleklass utgår mycket från barnens intresse. Pedagogerna lyssnar och tar in det barnen 
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vill göra. Vi har tidigare tagit upp skillnader vi sett i barnens lärande i läs- och 

skrivutveckling utifrån de olika förutsättningar de fått. Frågan är då vilka skillnader och 

likheter vi sett i arbetssättet mellan förskola och förskoleklass? Inga stora men det som skiljer 

är att pedagogerna i förskoleklasserna har ett uppdrag som mer går ut på att ge eleverna 

redskapen för att lyckas och gå framåt i sin läs- och skrivutveckling. Förskoleklasspedagogen 

har som vilja att väcka elevernas intresse för läsning och skrivning, om eleverna inte är 

intresserade väljer de att hitta en lösning så de eleverna också tycker det är roligt. De ger extra 

stöd till dessa barn för att de också ska komma framåt i sin utveckling. Pedagogerna i 

förskolan har som uppdrag att mer möta barnens intresse när det kommer. Givetvis ska 

förskolepedagogen också ge barnen redskap för att komma framåt men det sker enligt oss lite 

mer lekfullt och när barnet visar intresse. 

Det kändes som det var ett syfte från pedagogerna att väcka, fånga, eller utgå ifrån barnens 

intresse för läs- och skrivinlärning, förskolan och skolans miljö, diskussion och det lustfyllda 

lärandet. Det som var en gemensam punkt för både förskolan och förskoleklassen var att de 

vill att lärandet ska ske lustfyllt det vill säga lärandet ska ske utifrån barnens och elevernas 

intressen, lek och utan tvång. Leken är en viktig del i lärande av läs- och skrivinlärning. I 

leken är barnen och eleverna inte medvetna om att de lär sig till skillnad från styrda läs- och 

skrivlärande aktiviteter som kan upplevas mer kravfyllt då pedagogen talar om vad som är 

tänkt och barnen och eleverna ska göra som den vuxne har tänkt. Pedagogerna på de båda 

förskolorna och förskoleklasserna talade tydligt om flertalet gånger att lärandet skulle ske 

lustfyllt och att leken är en otroligt god källa för det framtida lärandet. Inget ska ske med 

tvång utan frivilligt och med glädje. 

Barnen får och har möjlighet till att utvecklas utifrån sina behov, intressen och egna 

förutsättningar på både förskolan och i förskoleklass. Deras olika miljöer liknar varandra 

genom att de använder sig av skrift som ofta leder till att intresset för läs- och skrivinlärning 

ökar. I förskolans läroplan står det att vi ska utveckla barnens ordförråd och deras talförmåga 

genom att lära dem att leka med olika ord och bild. Pedagogerna vill också att de ska få en 

förståelse genom att föra en konversation med sina kompisar. Genom det ska pedagogerna 

väcka deras intresse för skriftspråket och låta barnen få en förståelse för de olika symbolerna 

(Skolverket 2010:10).
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Barnens intresse för läs- och skrivinlärning var väldigt hög på Örnens förskola och på 

Örnnästets förskoleklass medan arbetet på Pilgrimens förskoleklass och Sparvens förskola 

inte upplevdes lika intensivt men det fanns med i den dagliga verksamheten och barnen och 

eleverna visade intresse för det och pedagogerna fanns närvarande och stöttade dem i deras 

utveckling framåt. Då det gäller barnen och elevernas läs- och skrivinlärning var de fria 

stunderna mer positiva än de styrda stunderna. Egentligen inte något förvånande då vi alla 

trivs bättre när vi själva får bestämma vad vi ska göra och lära oss. Men något som vi 

pedagoger ändå ska ha i tanken när vi planerar det vi tror är bäst för barnen och eleverna. I 

förskolan är vi relativt fria och har inte så många måsten och krav på oss som skolan senare 

har. Även eleverna får mindre frihet och möjlighet att styra sin vardag när de börjar skolan. Vi 

är många som kan hålla med om att vi lär oss mer när vi är intresserade och själva får 

möjligheten att bestämma vad, hur och när vi ska lära oss saker. Kanske är det så att skolan 

idag får tänka om ännu mer än vad de redan gjort när det gäller lärandesituationer. 

Alla pedagogerna i studien pekar på att det i stora drag handlar om barnens intresse och 

mottaglighet mer än vilken metod eller arbetssätt barnet möter. Dock tror vi att om barnet 

möter det skrivna ordet i sin vardag från det dem är små underlättar detta för barnens fortsatta 

läs- och skrivutveckling. Det vi tycker bör finnas med i tankarna är att bara för att det är bra 

att kunna läsa och skriva så kanske det inte passar alla barn att föras in i läs- och skrivvärlden 

aktivt i tidig ålder. Men sker det bara utifrån barnens önskemål och utan tvång vilket 

pedagogerna på Örnens förskola uttalar tydligt med sitt arbetssätt. Så upplevs känslan positiv 

bland barnen. På Sparvens förskola utgår de från barnens nyfikenhet och möter barnen när de 

frågar och undrar. Barnen på Sparvens förskola får chans till skriv- och läsglädje med hjälp av 

ett annat arbetssätt än på Örnens förskola. Pedagogerna på Örnen vill inte tala om någon 

profilering det vill säga ett arbetssätt med en specifik inriktning, men har ändå ett mer 

medvetet arbetssätt inom tidig skriv- och läsinlärning. 

Pedagogerna har visat stort intresse för vårt arbete och syfte och vill gärna se resultatet när det 

är färdigt. Det har känts bra och avslappnat på intervjuerna, det är nog en fördel med att vi 

själva jobbar inom samma yrke för det blir som att kollegor emellan pratar med varandra. 

Barnen fick i förväg veta att de skulle intervjuas, så när vi kom var barnen förberedda på vad 

som förväntades av dem. 
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7. Diskussion

Hur arbetar förskolor och förskoleklasser med tidig läs- och skrivinlärning och ska det börjas 

med detta i tidig ålder eller är det en sak för skolan? Söderbergh (1997) menar att det inte är 

fel att låta barnen komma in i skriv- och läsvärlden i tidig ålder. Hon skriver att det 

fortfarande finns en rädsla från pedagogernas håll att de dels ska "lära" barnen på fel sätt och 

dels att de ska gå in på lärarnas område alltså skolan (1997:268ff ). Motståndet från skolans 

håll menar dock Söderbergh håller på att lätta. På Örnens förskola finns tanken om läs- och 

skrivinlärning med hela tiden i verksamheten alla pedagoger har samma tanke och arbetssätt 

med sig i sitt arbete tillsammans med barnen. Här får barnen den tidiga start som Söderbergh 

(1997) menar är rätt för barnet. På Sparvens förskola finns möjligheterna till läs- och 

skrivinlärning med i barnens vardag dock inte på samma tydliga sätt. Pedagogerna här lyssnar 

av barnen och stöttar dem när de visar intresse för bokstäver men det sker inte dagligen och 

hela tiden. 

Enligt Mats Ekholm (professor i pedagogik) kan barn med fördel möta läs- och skrivvärlden 

redan i förskolan dock inte de allra minsta barnen, ett till två år. Han menar att dagens 

samhälle är fyllt med bokstäver och ord och barn är nyfikna och då kan det vara svårt att hålla 

dem borta från att få kunskapen till att kunna tyda sin skriftliga omvärld. Mats Myrberg 

(professor i specialpedagogik) tycker däremot tvärtom. Han menar att många barn inte är så 

långt fram i sin fonologiska medvetenhet. Han fortsätter med att han tycker barnen måste få 

chans att leka med olika ljud och lära sig rimma innan de lär sig läsa.

http://www.lararnasnyheter.se/forskolan/2011/08/19/ska-man-agna-skriv-lasinlarning-

forskolan  

Att forskare som Ekholm och Myrberg inte är överrens är något vi upplevt finns i andra delar 

av samhället. Här menar vi att en del av skolans värld står på Myrbergs sida genom att tycka 

att barnen bör lära sig läsa och skriva i skolan medan andra ser fördelarna med att ge barnen 

en tidig start redan i förskolan. Vår personliga uppfattning är att språkutveckling i förskolan 

är viktigt. Låt barnen möta skriftspråket på dess alla olika sätt så upptäcker de att det är 

roligt. Även om inte alla forskare och pedagoger tycker det är bra så tror vi att om barnet visar 

intresse och vi anammar detta så ges barnen stora möjligheter till ett fortsatt bra arbete med 

läs- och skrivinlärningen.  
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Om pedagogerna i förskolan ska arbeta med läs- och skrivinlärning spelar det då någon roll 

vilken metod eller arbetssätt de använder? Dagens forskare har enligt Liselotte Englund 

(2010) som är frilandsjournalist i läs- och skrivinlärning, kommit fram till att det allra bästa är 

om det sker en blandning och att det inte finns någon specifik modell som fungerar bäst. Vår 

uppfattning är dock att det är viktigt att i helhet hålla sig till en och samma annars tror vi att 

barnen kan bli konfundersamma och inte veta riktigt vad som förväntas av dem. Sedan tror vi 

också precis som Ekholm att de allra minsta barnen ett till två år kan vänta lite innan de släpps 

in i läs- och skrivinlärningens värld. 

I båda förskoleklasserna arbetas det mycket med de olika språkljuden och bokstäverna. Det 

sker på lite olika sätt dock mer lika än om vi jämför förskolorna. Att träna bokstäver, att höra 

olika språkljud, rimma och att få träna på att skriva tillhör vardagen i förskoleklass.

Samtliga pedagoger som deltagit i vår studie är noga med att uttala att allt ska ske på ett 

lustfyllt sätt och med barnens medbestämmande. Alltså enligt ett demokratiskt synsätt och 

utan tvång.  
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8. Sammanfattning

Det finns en mängd olika metoder att använda sig av när det gäller tidig läs- och 

skrivinlärning. Vi har tittat på Libergs metod som går ut på att använda sig av ljudmetoden 

som ofta förknippas med färdighetsträning. Den består av olika moment för att lära sig att 

känna igen bokstäver. Sen har vi Söderberghs metod som utgår från så kallad helhetsmetod 

som ska väcka intresset hos barnet för skriftspråket genom att fokusera på skrivna ords 

betydelse, innehåll och funktion, istället för barnets form och på deras avkodningsteknik. Det 

handlar mycket om pedagogernas förhållningssätt menar Söderbergh. Det är denna metod 

som Örnens förskola jobbar efter. Sedan finns Bornholmsmetoden vilken bygger på mycket 

rim och ramsor och ordens uppbyggnad, här tränar barnet sin fonologiska språkmedvetenhet 

vilket är en bra grund för fortsatt utveckling i läs- och skrivinlärningen. Denna metod 

använder sig Pilgrimens förskoleklass ut av. Vilken metod och på vilket sätt pedagogen 

arbetar tillsammans med barnen och eleverna har inte så stor betydelse utan barnens och 

elevernas intresse och vilja att ta till sig av det pedagogerna bemöter dem med är viktigare. 

Samspelet mellan barn, elev och pedagog och att det sker frivilligt och lustfyllt har en stor 

betydelse. Möter sedan barnet och eleven en intresserad och drivande pedagog som brinner 

för det hon eller han gör så är detta en ytterligare en fördel för en snabb utveckling inom läs- 

och skrivutvecklingen. Alla barns olika möten med läs – och skrivinlärning ser ut på många 

olika sätt. Hur man väljer att arbeta med det är upp till var och en, det finns många olika sätt 

att använda sig av. Lidberg (2006:27ff) visar i sin forskning att man kan invänta barnens 

intresse för läs- och skrivinlärning och utgå utifrån barnens olika frågor som kan visa på 

bokstävers betydelse och dess ljudnings principer.
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Bilagor

Barnens frågor

Tycker du att läs- och skrivinlärning är roligt?

Hur gör man när man lär sig att skriva?

Hur gör man när man lär sig att läsa?

Kan du skriva? Vill du visa?
 
Vilka bokstäver känner du igen? 

Elevens frågor

Varför ska man kunna läsa och skriva?

Kunde du läsa när du började skolan?

Hur tränar ni er på att läsa och skriva i skolan? Hur är det 
(roligt/tråkigt, svårt/lätt…)?

Läser du mycket hemma och i skolan?

Pedagogens frågor

Hur skulle du beskriva arbetet med läs- och skrivinlärning på er förskola?

På vilket sätt kan ni pedagoger upptäcka barnens intresse för läs och skrivinlärning?

Vilka underlag/dokumentation har ni för att se barnens intresse för läs- och skrivinlärning?

Hur utmanar ni pedagoger barnens intresse för – läs och skrivinlärning?

Beskriv barnens färdighet inom läs- och skrivinlärning?

Hur går ni tillväga för att stimulera barnens lärande i läs och skrivinlärning?

Lärarens frågor

Kan ni se någon skillnad mellan barn som inte kommer från en förskola som haft läs och 
skrivinlärning och de som haft det?

Hur arbetar ni med läs och skrivinlärning?
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Vad ska man som lärare tänka på när det gäller hur man väljer att undervisa i läs- och
skrivinlärning?
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