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Abstrakt 
Jessica Servin och Martina Severinsson 

Läs- och skrivutveckling i förskolan 

- en studie om fyra förskolors arbetssätt 

Literacy development in preschool 

- A study of four preschools working methods  Antal sidor: 37 

 

Föreliggande examensarbete studerar och diskuterar läs- och skrivutveckling i förskolan. 

Syftet med examensarbetet är att få kunskap om de olika arbetssätt som förskolor använder 

sig av när de arbetar med läs- och skrivutveckling. De frågeställningar som vi har utgått från 

är Vad har pedagogerna för uppfattningar om barns tidiga läs- och skrivutveckling?, Hur 

arbetar de fyra olika förskolorna med att stimulera barns läs- och skrivutveckling? och 

Varför har man på förskolan valt just detta arbetssätt?  

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer med fyra olika förskollärare. Detta för att 

vi ville få en djupare förståelse för hur de olika förskolorna arbetar med läs och 

skrivutveckling. Genom intervjuerna fick vi även en inblick i deras synsätt angående den 

tidiga läs- och skrivutvecklingen.  

Resultatet från studien visar att samtliga informanter ställer sig positiva till att barnet tidigt 

kan stimuleras i sin läs- och skrivutveckling samt att informanterna främjar och arbetar 

medvetet med läsning och skrivning i respektive verksamhet. Det visar även att det finns olika 

tillvägagångssätt att stimulera barnets läs- och skrivutveckling.  
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1 Inledning/Bakgrund 
En av våra studiekamrater hade praktik på en förskola där pedagogerna betonade att de flesta 

av de barn på den förskolan som skulle börja förskoleklassen hade knäckt läskoden. Detta 

gjorde att vi blev intresserade av hur läs- och skrivutvecklingen kan gå till i förskolan. Under 

lärarutbildningens gång har vi fått ta del av olika läs- och skrivutvecklingsmetoder men inte 

fått någon djupare förståelse för vad de egentligen innebär eller hur man konkret arbetar med 

dessa olika metoder. Vi har därför valt att undersöka hur fyra olika förskolor arbetar med 

barns läs- och skrivutveckling. Det finns sedan tidigare mycket forskning kring detta ämne så 

vi vill ta del av denna forskning och eventuellt förtydliga och förstärka det som tidigare 

skrivits om olika arbetssätt och uppfattningar. En annan anledning till att vi väljer att 

undersöka detta ämne är för att vi anser att det är viktigt att vara medveten om olika arbetssätt 

och få kunskap om hur man arbetar med dessa i vårt framtida yrke som förskollärare. Det är 

också av intresse att se om förskolorna väljer endast en metod eller om de kombinerar flera 

stycken. Gustafsson och Mellgren (2005) framhäver att det är en förutsättning att kunna 

behärska sin skrift- och läsförmåga för att kunna medverka i dagens samhälle (a.a.). Enligt 

forskning står det klart att barns läsning och skrivning kan börja redan i tidig ålder (Liberg, 

2006).  

 

Om ett barn kunde läsa redan innan de började skolan under senare 1960- tal ansågs det vara 

negativt. En av anledningarna till detta var att skolan tyckte att det var de som skulle ha 

huvudansvaret för barnets lärande. Detta resulterade i att föräldrar inte använde skiftspråket i 

lika stor utsträckning som tidigare tillsammans med sina barn (Ivarsson, 2008). Dahlgren m.fl. 

(2006) belyser att under 1970- talet kom det rapporter om att den svenska undervisningen 

försämrats. En del drog slutsatser om att det var den nya så kallade ”flumskolan” som var 

problemet eftersom bland annat läsningen inte hade prioriterats i någon större utsträckning 

utan istället bara skett genom färdighetsträning. Några menade att det var tragglandet av 

läsfärdigheter som var det stora problemet. Fram till 1980- talet var färdighetsträning den 

huvudsakliga undervisningen i skolan. Under samma period började synen på barns skriv- och 

läsutveckling förändras. Det framkom kunskaper om att barnet lär sig genom språket och att 

lärandet sker genom en utvecklingsgång. Dahlgren m.fl. (2006) menar vidare att det idag 

handlar om att utgå från barnet och dess förutsättningar när de ska lära sig läsa och skriva. 

Detta kräver att lärare har tillräckliga kunskaper om vilka metoder och tillvägagångssätt de 

kan använda sig av. I förskolan har det inte tidigare varit så aktuellt som idag att arbeta med 

läsning och skrivning eftersom att det under en lång tid har ansetts vara skolans uppgift. I 

dagens styrdokument för förskolan poängteras skriftspråket mer tydligt än någonsin. I 

förskolans arbete med detta ämne är leken till skillnad från skolan en viktig del. Sedan 2005 

har det blivit obligatoriskt att lärarstudenter som utbildar sig mot förskolan att utbildas i läs- 

och skrivutveckling, framförallt för att dagens barn ska ges förutsättningar att i så stor 

utsträckning som möjligt utveckla sin läsning och skrivning.   

 

I läroplanen för förskolan 1998 står det att ”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och dess kommunikativa funktioner” 

(Lpfö98:10). Vidare menar den att barnen ständigt ska medverka i en lekfull och lärande miljö 

(Lpfö98). Trots detta anser vi att det är av stor vikt att lärandet inte blir ett tvång och en börda 

för barnen. Istället ska arbetet vara både lekfullt och spännande. Gustafsson och Mellgren 

(2005) betonar att: 
 

Nu när blickarna vänds mot förskolan från flera håll finns det risk för att barnen utsätts 

för ökade krav att prestera i lägre åldrar särskilt när det gäller sådana områden som av 
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tradition tillhört skolans domäner - matematik, skrivning och läsning. Samtidigt sker en 

ökad efterfråga på att lärare ska vara insatta i hur barn lär sig skriva och läsa. Vi anser 

att när det gäller de yngre barnen måste man ta hänsyn till att små barn lär sig i samspel 
med andra och att man inte arbetar på ett sätt som medför att det uppstå krav på barnen. 

(Gustavsson & Mellgren, 2005:84) 

 
 

Precis som Gustafsson och Mellgren (2005) belyser, anser vi, att det är viktigt att inte ställa 

för höga krav på barnet när det handlar om läsning och skrivning. I enighet med det som 

Gustafsson & Mellgren (2005) beskriver om samspelets betydelse håller vi med om att det är 

av stor vikt att barnet får medverka och lära sig i sociala sammanhang (2005). Därför vill vi 

undersöka vad pedagogerna har för uppfattningar av barnets tidiga läs- och skrivutveckling 

samt hur de arbetar för att stimulera barnets läs- och skrivutveckling. Vi valde därför att 

undersöka hur fyra olika förskolor arbetar inom detta område. Genom studiekamrater och de 

fyra utvalda förskolornas hemsidor har vi fått reda på att de arbetar med läs- och 

skrivutveckling. Studien kommer att baseras på enskilda intervjuer med fyra förskollärare.  

 

Studiens disposition  
Studiens disposition är indelad i 7 huvudavsnitt: Bakgrund/inledning, Syfte/frågeställningar, 

Litteraturgenomgång, Metod, Beskrivning av förskolorna, Resultat/Analys och slutligen 

Diskussion.  
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2 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med vår studie är att undersöka hur fyra olika förskolor arbetar med att stimulera barns 

läs- och skrivutveckling. Mer specifikt vill vi få mer kunskap om varför de väljer att arbeta 

som de gör samt vad pedagogerna har för uppfattningar om tidig läs- och skrivutveckling.  

 

Frågeställningar 
 

 Vad har pedagogerna för uppfattningar om barns tidiga läs- och skrivutveckling? 

 Hur arbetar de fyra förskolorna för att stimulera barns läs- och skrivutveckling? 

 Varför har de på förskolan valt just detta arbetssätt?  
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3 Litteraturgenomgång  
I kommande kapitel kommer vi att ha en genomgång av litteratur som berör vår studie om 

barns läs- och skrivutveckling. Dessutom presenteras viss tidigare forskning och den finns 

invävd i litteraturgenomgången. Vi kommer även att belysa olika teorier och traditioner som 

finns om läs- och skrivutveckling. 

Emergent literacy  
Detta begrepp utgår från att barn tidigt kan tillhandahålla sig både skrift och läsning. Vuxna i 

barns omgivning ska därför arbeta för att barnet tidigt får möjlighet att undersöka skriftspråket 

(Frost, 2002). När man talar om emergent literacy så är den sociala samverkan med andra 

människor i fokus. Inom denna tradition får barnet möta både det talade och skrivna språket 

samtidigt eftersom att dessa inspireras av varandra. Det handlar om att barnet lär sig språket i 

relation till skriftspråket. Emergent literacy härstammar från Maria Montessori och Lev 

Vygotskij eftersom dessa framhävde skriftens innebörd, språkets inverkan och miljön som 

stimulerande komponenter i barnets skriftspråksutveckling (Eriksen Hagtvet, 2004). Ivarsson 

(2008) förtydligar detta begrepp och definierar det så här: ” Emergent literacy, kan med 

svenska ord, beskrivas som literacy under utveckling, vilket innefattar många av de aktiviteter 

som barn ägnar sig åt i hemmet när de utforskar och experimenterar med skriftspråket, till 

exempel genom att låtsasskriva, skriva enstaka bokstäver och ord, låtsasläsa samt känna igen 

bokstäver och ord” (Ivarsson, 2008:30). Vidare menar hon att barnets intresse är det 

huvudsakliga inom skrivning och läsning när man talar om emergent literacy.   

Vygotskij 
Vygotskij menade att språket är tänkandets sociala redskap. Han belyste också att språket och 

tänkandet är oskiljaktiga. Språklig utveckling sker främst i sociala miljöer där människor 

kommunicerar. Vygotskij talade om sociokulturella miljöer och menade att människors 

utveckling och lärande bör ses i relation till dess uppväxtmiljö, kultur och sociala miljö de 

lever i. När barnet uppnått en särskild språklig nivå kan man använda det som ett hjälpmedel i 

tänkandet. Vygotskilj var noga med att poängtera vuxnas betydelsefulla roll i barnets 

utveckling eftersom att de vuxna är förebilder och barnet ofta efterliknar deras sätt att tala och 

agera. Det är genom vuxna barnet får förståelse för språkets användning och funktion. Barnets 

enskilda erfarenheter i tidig ålder har betydelse för barnets fortsatta utveckling (Svensson, 

2009). Vygotskij framförde också skriftens betydelse. Lekskrivning och rollekar är viktiga 

delar i barnets fortsatta utveckling av språk och bokstäver. Några andra betydelsefulla delar i 

barns utveckling och lärande är den miljön som hon/han befinner sig i, de metoder de vuxna 

använder sig av samt samspelet mellan vuxna och barn. Allt lärande bör ske utifrån barns 

förutsättningar där det inte finns någon risk för att barnet utsätts för misslyckande. För att 

barnet inte ska misslyckas menade Vygotskij att den vuxna bör ta ansvar för att barnet 

handleds in i miljöer där han/hon kan lyckas och lära. Den vuxna och barnet kan sedan 

komma fram till gemensamma lösningar där den vuxna vägleder barnet genom exempelvis 

frågor (Eriksen Hagtvet, 2004). Strandberg (2009) belyser i sin text att det inte går att skilja 

på en människa och dess kultur eftersom kulturen hjälper oss att se oss själv. Det är 

omvärlden och vårt samspel med den som ger oss möjlighet att utveckla exempelvis vårt 

språk och vår läsfärdighet. Om vi inte lever i en miljö där kommunikation existerar finns det 

ingen möjlighet att lära sig språket. ”Det barnet gör med assistens idag kan han göra själv 

imorgon” är ett uttryck som Vygotskij använde sig av (Strandberg, 2009:152). Vidare menar 

Strandberg (2009) att samspel med andra människor ger oss möjlighet att lära och utvecklas. I 

förskolemiljöer bör därför pedagoger både utmana och föra en dialog tillsammans med barnet.  
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Läs- och skrivutveckling i läroplanen 
I läroplanen för förskolan finns mål som varje förskola ska sträva efter. Ett av dessa 

strävansmål är att barnet ska ges möjlighet att utveckla sitt talspråk, ordförråd, begrepp men 

även sin förmåga att leka med ord och berätta. Den poängterar även att barnet ska ges 

möjlighet att utveckla ett intresse för skriftspråket, texter och få en förståelse för symboler. I 

förskolan finns det inga krav på att barnen ska uppnå några mål men att varje förskola ska 

sträva mot att alla barn ska komma så långt som möjligt i sin utveckling innan de går vidare 

till skolan. För att låta barnet få möjlighet att lära och utvecklas är det av stor vikt att de får 

rätt vägledning och stimulans. Det är varje förskollärares uppgift att se till att barnet 

stimuleras och blir utmanad i sin språkutveckling. Barnets olika intressen, förutsättningar och 

behov ska forma förskolans verksamhet (Lpfö98).  

Språkutveckling 
Läsning och skrivning är, i många fall, i jämförelse med muntlig kommunikation en mer 

avancerad process. En av anledningarna till detta är att skriftspråket inte alltid är 

situationsbundet, vilket språket ofta är. Under de senaste tjugo åren (beräknat från år 2004) 

har det blivit vanligare att sammanföra tal och skrift. Dagens skriftspråksutveckling och 

talutveckling sker ofta i relation till varandra eftersom att dessa har ett ömsesidigt samband. 

Forskning har visat att om pedagoger i förskolan stimulerar barnets språkliga utveckling kan 

det resultera i en god läs- och skrivutveckling. Dessutom bör detta ske i sociala och 

kommunikativa miljöer (Eriksen Hagtvet, 2004).  

Språklig medvetenhet handlar om förmågan att kunna studera språkets olika delar, exempelvis 

dess struktur och användning. Vidare handlar det också om att man begrundar språket. 

Språklig medvetenhet har inflytandet på olika delar i barns läs- och skrivutveckling (Tornéus, 

2000). Även Frost m.fl. (2005) menar att de olika delarna i den språkliga förmågan i olika 

grad hänger ihop med olika delar av skriftspråksutveckling. Studier har visat att det talade 

språkets innehåll är sammanlänkat med fonologisk medvetenhet och att detta påverkar läs- 

och skrivinlärningen. Dock menar Frost m.fl (2005) vidare att speciellt fonologisk 

medvetenhet är en förutsättning i den tidiga läsningen (a.a.). I Olofsson och Niedersoes 

(1997) undersökning tyder deras resultat på att ett barns språkutveckling vid tre års ålder har 

anknytning till den senare läsinlärningen (a.a.). Inom den språkliga medvetenheten finns det 

en rad andra medvetenheter. Exempel på dessa är: 

 Fonologisk medvetenhet, medvetenhet om språkets olika ljud  

 Semantisk medvetenhet, medvetenhet om olika meningars innebörd 

 Syntaktisk medvetenhet, medvetenhet om språkets regler 

 Morfologisk medvetenhet, medvetenhet om ord och dess struktur 

 Pragmatisk medvetenhet, tolkning och förståelse av kommunikation 

Dessa olika medvetenheter kan utvecklas bl.a. genom olika lekar som innehåller stavelser, 

analysering av felaktiga meningar, nonsensord, rim och ramsor (Svensson, 2009). Ivarsson 

(2008) har i sin studie upptäckt att de medverkande läsarna redan i tidig ålder börjat tala och 

fått ett relativt stort vokabulär. Detta kan vara ett av motiven till att de tidigt lärde sig att läsa. 

Vidare betonar hon dock att det inte är en garanti för att barnet tidigt lär sig att läsa men att 

kommunikationen mellan människor förhoppningsvis gynnar lärandet.   
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Fonologisk medvetenhet 
Stadler (1998) belyser att läs- och skrivutvecklingen inte är något som sker naturligt utan 

kräver vilja och stimulans. För att lära sig läsa och skriva krävs även en språklig medvetenhet. 

Det är en lång process för att skapa sig en språklig medvetenhet. Stadler (1998) menar vidare 

att en annan förutsättning för läs- och skrivutvecklingen är att man kan komma ihåg och 

känna igen olika ljud (a.a.). Studier har visat att fonologisk medvetenhet har stor betydelse i 

vägen mot att lära sig läsa (Frost m.fl., 2005). 

Tornéus (2002) skriver att den fonologiska medvetenheten handlar om språkets ljudstruktur. 

För att förstå hur skriftspråket är uppbyggt krävs det att man har en fonologisk medvetenhet. 

Den blivande läsaren måste också kunna den alfabetiska principen, det vill säga att de kan 

kopplingen mellan bokstav och ljud (a.a.). Vid möte av nya ord måste man kunna tillämpa 

den alfabetiska principen men även ha bokstavskännedom och en fonologisk medvetenhet 

(Söderberg Juhlander). Puranik m.fl. (2011) menar att trots att ett barn kan skriva sitt namn 

och har bokstavskännedom behöver det inte betyda att hon/han är fonologiskt medveten. Om 

barnet däremot är fonologiskt medveten så kan han/hon känna igen bokstäver och skriva sitt 

namn (a.a.). Elbro (2004) menar att de barn som har läs- och skrivsvårigheter har svårt att 

tillämpa ljudprincipen. Ljudprincipen innebär sambandet mellan bokstav och språkljud.  

I början av läsutvecklingen är det enklare att urskilja fonem i början och i slutet av ett ord. 

Längden och strukturen av stavelserna avgör svårighetsgraden i att upptäcka och analysera de 

olika fonemen. När barnen börjar skapa sig en förståelse för att ord är uppbyggda av 

ljudstrukturer och i första steget stavelser, kan de efterhand även urskilja enstaka fonem 

(Söderberg Juhlander).  

Taube (2007) framhäver att det är först när barnet börjar ljuda orden som den ”riktiga” 

läsningen börjar. Hon menar att den logografiska läsningen (igenkänning av ord & bokstäver) 

inte har någon betydelse för den kommande fonologiska läsningen (a.a.). När ett barn är 

fonologiskt medveten kopplar barnet ordet till dess form och inte till dess betydelse. Om en 

pedagog till exempel frågar ett barn vilket ord som låter längst av orm eller nyckelpiga, svarar 

ett barn som är fonologiskt medveten nyckelpiga. Ett barn som inte är fonologiskt medveten 

ser till ordets innehåll, och svarar vanligtvis orm (Söderberg Juhlander). Myrberg (2007) 

belyser i sin text att om barn har bekymmer med sin fonologiska medvetenhet redan i 

förskolan har ett flertal studier av forskare visat att det möjligtvis kan leda till läs- 

skrivsvårigheter i skolan.   

Den tidiga läsningen 
Läsning betyder avkodning och språkförståelse. Avkodning innebär sambandet mellan 

bokstäver och ljud samt förmågan att kunna känna igen ord. Språkförståelsen innebär 

förståelsen av det som man läser och ordets betydelse. När man både kan avkoda och har 

språkförståelse utvecklas läsfärdigheten (Elbro, 2004).  

 

Under 1960–70-talet var det inte lika vanligt som idag att tala om läsning och skrivning i 

förskolan. Till skillnad från då är det idag mer naturligt att kontinuerligt arbeta med detta 

innan skolstarten. En av anledningarna till detta är att barn redan tidigt kan ges möjlighet att 

få förståelse för vad skrift och läsningen innebär. Möjligheten att kunna kommunicera på 

andra sätt än genom talet vidgas också (Liberg, 2007). I Sverige är det främst Söderberghs 

forskning från 70-talet som startat resonemang om betydelsen av tidig läsning. I hennes studie 

talar hon om sin egen dotters framsteg i läsning redan vid 2-3 års ålder (Eriksen Hagtvet, 

2004). Det finns många författare bland annat Liberg (2006), Svensson (2009) och Dahlgren 

mfl. (2006) som belyser Söderberghs upptäckter i sina böcker om läs- och skrivutveckling. 
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Under 80- talet framkom det forskning om att barns läs- och skrivutveckling kan förekomma 

redan i tidig ålder och det blev mer vanligt att arbeta med detta i förskolan samt i hemmet 

under denna period (Dahlgren m.fl., 2006).  

 

Söderbergh (1988) anser att ett barn kan lära sig läsa och skriva redan vid 1-2 års ålder. 

Varför är det då inte fler barn i Sverige som kan det vid den tidiga åldern kan man undra? 

Enligt Söderbergh beror det delvis på att det är en oskriven regel som talar om att det är 

skolan som ska ta hand om läsning och skrivning när barnet kommer dit. Många är även rädda 

att det ska skada barnet om det lär sig läsa tidigt, att barnet till exempel inte leker eller får en 

sämre kamratkontakt. Föräldrar är också väldigt noga med att påpeka att barnet har lärt sig 

själv om han/hon är tidig med sin läsning. Det kan vara så eftersom barnet idag vistats i en 

miljö där det finns många möjligheter till att få tillgång till bokstäver och ord. Gates hade 

redan 1968 en teori om att amerikanska barn skulle lära sig läsa när TV-apparaten kom in i 

varje hus. Detta eftersom att reklamerna var utformade så att där fanns en röst som sa namnet 

på varan samtidigt som den visades i bild. Där var någon som gav röst åt skriften. En sak som 

Gates inte hade med i sin teori var att för att kunna få barn till att lära sig läsa tidigt så krävs 

det även en kärleksfull omgivning. En undersökning som gjordes i Skottland av Margaret 

Clark visade att de barn som läste vid fem års ålder, alltså innan skolstart, hade föräldrar som 

visade en glädje över att deras barn lärt sig läsa. Det visade att föräldrarnas yrke inte hade 

något med läsinlärningen att göra då ⅔ av föräldrarna var icke akademiker. Undersökningen 

visade även att 25 av 32 barn lärt sig läsa själva, men de var omgivna av kärlek och 

ömsesidighet. Clarks forskning visade även att de barn som varit tidiga läsare även hade en 

god kamratkontakt. De utmärkte sig endast i läsning, skrivning och berättande. 

 
De barn som lär sig läsa tidigt lär sig oftast att känna igen ordbilder. De kan känna igen till 

exempel ordet mjölk om det står på ett mjölkpaket men kan inte läsa det om det står i en 

tidning. Barnets namn är även ett sådant ord som de tidigt lär sig att känna igen. Barnet har 

uppfattat ordet som en helhet, när barnet däremot kan urskilja de enskilda delarna som finns i 

ordet kan han/hon läsa vilka ord som helst. Vidare betonar Westerlund (2009) att trots att ett 

barn kan avkoda måste barnet förstå vad det är han/hon läser för att det ska bli meningsfull 

läsning. Läsning handlar alltså inte enbart om avkodning utan även om språkförståelse, men 

förståelsen kommer när avkodningen har ett sådant flyt att den inte tar någon energi från 

läsaren (Westerlund, 2009).  

Den tidiga skrivningen 
Gustafsson och Mellgren (2005) menar att om barn i tidig ålder får komma i kontakt med 

skriftspråket så ökar deras möjligheter att i framtiden lära sig läsa. Det handlar även om att 

barnen ska få förståelse för att skriftspråket handlar om så mycket mer än endast läsning och 

skrivning. På så sätt ökar också viljan för att lära sig skriva (a.a.). I början är skrivningen 

oftast en lek och barnet skriver mer för sig själv än till en mottagare. För att utveckla och 

försöka få fram ett flyt i skrivningen är det viktigt att barnet får en mottagare att skriva sin 

text till. På så vis blir det mer meningsfullt och barnet ser en anledning till att anstränga sig 

lite extra (Björk & Liberg, 2007).  

Vissa barn kommer i kontakt med skriftspråket genom att först lära sig skriva. Det är viktigt 

att uppmuntra barnet att fortsätta skriva istället för att försöka rätta det som de skrivit 

(Westerlund, 2009). Vuxna kräver inte ett korrekt uttal när barnet börjar tala så därför kan de 

inte förvänta sig att skrivningen blir korrekt i början heller. Det positiva med barnets egen 

skrivning är att de får vara med under hela utvecklingen, barnet får se sina egna ord blir text. 

Om två människor tillsammans läser orden som de skrivit får barnet en koppling mellan öga 
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och öra. Barnet ser orden samtidigt som de hör hur de låter. Det som barnet skriver i början 

bör vara meningsfullt för att det ska bli så lärande som möjligt. Frågar en person ett barn som 

precis ska börja skolan om de kan skriva svarar de med största sannolikhet ja. Ett barn som 

kan skriva sitt namn och kanske något enstaka ord ser sig själva som skrivkunniga. Skulle 

man istället fråga dem om de kunde läsa skulle endast 15 % svara ja. Att då istället börja med 

att lära barn att skriva innan de lär sig läsa kan vara ett alternativ. Barnet ser skriftspråket från 

olika vinklar och kan ta nytta av det som de har ett intresse för eller anser är enklare (Björk & 

Liberg, 2007). Eriksen Hagtvet (2004) framhäver i sin text att om pedagoger följer barnets 

intressen och lyssnar på barnets olika tankar finns det större chans att barnet utvecklas i sitt 

skriftspråk. Det är genom barnets eget intresse som barnet ska inspireras in i skriftspråket 

(a.a.). Även Ivarsson (2008) har i sin avhandling kommit fram till att tidiga läsare oftast fått 

vara delaktiga i miljöer där de uppmuntras och får lära genom sina intressen. 

Kullberg (2006) har intervjuat Söderbergh om hennes sätt att se på läs- och skrivutveckling. 

Hon gör en kort beskrivning av hur man kan arbeta med detta i förskolan. Söderbergh menar 

att barnet lär sig det skrivna ordet i samspel med vuxna. Orden ska vara vardagsnära och man 

ska använda små bokstäver. Orden skrivs på ordlappar. Först när barnet kommit upp i ungefär 

50 ord går man över till mindre meningar. Detta arbetssätt menar hon har visat att barnet till 

slut på egen hand kan koppla ihop bokstäver och ljud och därmed även knäcka läskoden. När 

kodknäckningen ägt rum har barnet en större förmåga att läsa främmande ord utan någon 

hjälp från en vuxen. Betydelsen av ordet är här i fokus och ljuden och bokstäverna har inte 

tagit någon större plats från läsningen och skrivningen utan det har kommit automatiskt med 

tiden.  

Gustafsson och Mellgren (2005) belyser att när de talar om skriftspråket så inbegriper det 

både läsning och skrivning. De har i sina studier uppmärksammat att det är av stor vikt att 

vuxna samarbetar och diskuterar med barn i skriftspråkande miljöer. Adams betonar i deras 

text att om barnet får möjlighet att delta i miljöer där barnets skriftspråkande inspireras kan 

det främja dess läsning. Exempel på sådana miljöer är där barnet får: tillträde till material som 

används vid skrivning, medverka i lekar där skriftspråket stimuleras och medverka i miljöer 

där barnen får en förståelse för skriften och läsningens funktion. Avslutningsvis betonar de att 

många forskare bland annat Eriksen Hagtvet och Liberg kommit fram till att det är många 

barn som lär sig skriva innan de börjar läsa.    

Phonics- traditionen ”Ljudmetoden” 
Phonics- traditionen har uppkommit genom forskning, vilket innebär att traditionen är 

beprövad i ett flertal olika studier. Teorin har sedan utvecklats utifrån forskningens resultat. 

Anledningen till detta är att man inte kan förespråka en viss metod och strategi om det inte 

finns tillräckliga resultat som visar att det som metoden står för stämmer (Frost, 2002).   

Hjälme (1999) menar att man inom phonics- traditionen fokuserar på ljud och bokstäver. Här 

handlar det om att sätta talets språk i relation till dem skrivna grafemen (a.a.). Ljudmetoden 

förknippas framförallt många gånger med färdighetsträningen (Liberg, 2006). Ljudmetoden 

kallas även för syntetisk metod eftersom metoden i början utgår från ords olika bokstäver och 

ljud (Svensson, 2009). Frost (2002) menar att denna tradition handlar om att det vi läser tolkas 

utifrån ett alfabetiskt system som vi människor skapat. Det alfabetiska systemet innehåller 

olika principer och dessa principer behöver läsaren kunna för att automatiskt kunna tolka 

innehållet i en text. När tolkningen ägt rum kan läsaren först förstå det som texten vill 

förmedla (a.a.). Åkerblom kritiserar denna metod i Hjälmes (1999) avhandling. Han menar att 

vi inte kan bortse från ordens förståelse när vi läser. Om barnet endast fokuserar på språkljud 

och bokstäver så blir ändå ordets budskap meningslöst eftersom att all energi läggs på delarna.  
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Whole language- traditionen ”Helordsmetoden”  
Målsättningen med denna tradition är inlärningen ska ske utefter elevens individuella val och 

tankar om läsning. Läraren ska ha en dialog med eleverna och inte en monolog (Frost 2002). 

Även Hjälme (1999) menar att Whole- language handlar om att utgå från att läsning sker i 

sociala sammanhang.  

Det är den dynamiska- holistiska människosynen som ligger till grund för Whole language -

traditionen. Människors enskilda tankar och val har stor betydelse och den kunskap som vi 

tillhandahåller ska baseras på tolkningar och upptäckter. Det har inte förekommit några 

undersökande studier under granskande former inom Whole language- traditionen som de har 

inom Phonics- traditionen (Frost, 2002).  

Frost (2002) beskriver att läsning är en grundläggande kommunikativ process inom Whole 

language- traditionen. När elever ska lära sig läsa är det därför av stor vikt att 

kommunikationen finns invävd i aktiviteterna. Till skillnad från Phonics- traditionen som 

fokuserar på språkljuden inriktar sig Whole-language på hela ord där sammanhanget har stor 

betydelse för tolkningen av ordet. I Frosts (2002) bok beskriver Goodman och Smith Whole 

language- traditionens viktigaste delar. De menar att det är lika enkelt att lära sig läsa som att 

tala. Inom den språkliga utvecklingen förekommer läsningen naturligt och läskunnigheten 

utvecklas främst genom meningsfulla texter. Vidare menar Frost (2002) att Whole language- 

traditionen har en mer mångsidig uppfattning om läsundervisning där miljön är mer 

spännande och nyanserad än den som Phonics- traditionen erbjuder.  

Debatten mellan Phonics traditionen och Whole- language traditionen 
Frost (2002) anser att både Whole language- traditionen och Phonics- traditionen har viktiga 

beståndsdelar som kan finnas med i läsundervisning. Dock finns det inget som talar om att vi 

inte kan kombinera dessa två traditionerna. Eftersom alla elever och barn har olika 

förutsättningar och behov krävs det att läraren har en mångsidig syn på läsutvecklingen. 

Denna mångsidighet kan eftersträvas genom att kombinera båda traditionerna.  

Hjälme (1999) belyser att Phonics- traditionen har fått kritik för att den kan förknippas med 

mycket upprepning och att barnet inte får någon förståelse för vad hon/han sysslar med. 

Samtidigt menar Flesch (1955) att en god läsning sker genom att vi har kunskap om bokstäver 

och ljud. Den kritik som finns mot Whole language- traditionen är att barnet inte får någon 

djupare kunskap om bokstäverna och deras betydelse utan istället får en förståelse för 

budskapet. De ord som barnet lär sig är enkla att läsa men desto svårare är det med de ord 

som de inte tidigare varit i kontakt med. Därför förespråkar Flesch (1955) Phonics- 

traditionen. Parallellt med detta rekommenderar Balmouth (1981) helordsmetoden eftersom 

han anser att barnet istället för att möta enskilda bokstäver borde möta hela ord. Debatter som 

dessa har pågått under en längre tid, där man diskuterar vilken metod som är bäst. Trots detta 

har slutsatserna ställts mot varandra och debatterna och forskningen har istället fortsatt utan 

något slutgiltigt konstaterande. Stanovic (1990) menar att istället för att debattera mot 

varandra så bör man se var och en av de olika metoderna som komplement till varandra. 

Dessutom bör samtliga parter istället för att argumentera mot varandra försöka få förståelse 

för varandra och varandras ståndpunkter. Många av de forskare (Adams, Chall och Stanovich) 

som varit delaktiga i debatten under 1970- talet vill inte helt och hållet välja någon av 

metoderna utan vill istället gå vidare och undersöka andra faktorer som ligger till grund för 

läsningens olika komponenter. Det finns dock en ytterst liten antydan, utifrån slutsatserna, att 

Phonics har övertaget (Hjälme, 1999).   
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Frykholm (2007) menar också att det förekommit forskning om läsinlärningsmetoder för barn 

och elever under en längre tid. Detta bland annat för att förhindra läs- och skrivsvårigheter. 

Trots detta har forskare och praktiker på senaste tiden kommit fram till att metodvalet inte har 

någon definitiv betydelse för barnets läs- och skrivutveckling utan att det snarare handlar om 

något annat. Den sociala miljön som barnet växer upp i har däremot en avgörande betydelse, 

exempelvis föräldrarnas inställning till läsning. I skolans/förskolans miljö är det av stor vikt 

att pedagogerna har möjlighet att se hur barnet lär sig och att kunna stödja barnet med den 

metod som passar honom/henne bäst. Vidare menar han att barnets utveckling och lärande bör 

ske i meningsfulla kontexter där barnet ges möjlighet att utforska läsningen och skrivningen. 

Han menar också att de båda metoderna inte behöver avlägsnas från varandra eftersom att 

skicklig läsning bör innehålla både avkodning och förståelse (a.a.). Även Eriksen Hagtvet 

(2004) framhåller att eftersom barn befinner sig i olika utvecklingsskeden i förskolan är det 

omöjligt att endast använda sig av en renodlad teori och endast använda den i verksamheten. 

Hon skriver: ”Det praktiska arbetet är helt enkelt för komplext för att omfattas av en teori 

eller ett perspektiv” (2004:9). 

En av anledningarna till att konsensusprojektet påbörjades var på grund av det så kallade 

”reading war” som fortgått sedan 1970- talet. Projektet genomfördes genom intervjuer med 

forskare som är insatta i skriv- och läsutveckling men det genomfördes även intervjuer med 

pedagoger som länge arbetat med barn som har läs- och skrivsvårigheter. Målet med projektet 

var att komma fram till metoder och arbetssätt som hjälper barnet att utveckla skickliga 

kunskaper i läsning och skrivning. Det handlade dock inte om att sätta de olika metoderna i 

motsats till varandra utan om att utmärka andra viktiga faktorer som är betydelsefulla i 

barnets läs- och skrivutveckling. Till skillnad från den tidigare debatten om de olika 

metoderna menar forskarna i detta projekt att pedagogens kompetens har en mycket 

betydelsefull roll i förskola/skola. Det handlar om att forma undervisningen utefter 

barnen/eleverna och att pedagogerna ska vara reflekterande praktiker. Reflekterande praktiker 

innebär bland annat att kunna ifrågasätta sitt egna arbetssätt. För att på bästa sätt kunna möta 

varje barns olikheter krävs det att pedagogen är insatt i barnets språkutveckling och är 

medveten om vad det innebär (Myrberg, 2003)  

Slutligen betonar Elbro (2004) att det inte är någon svår uppgift att vägleda barn som har 

chans att på egen väg klara skolan eftersom att barnet troligtvis uppnår goda resultat 

oberoende av metoder och strategier. Människor har lärt sig att läsa i flera århundraden trots 

att de inte fått någon specifik handledningen inom detta ämne. Desto svårare är det dock att 

handleda de barn som behöver extra stöd. Den aktuella kunskap som vi idag har om läsning 

och skrivning är främst till fördel för de barn som är i behov av extra stöd eftersom att de 

övriga barnen/eleverna i allmänhet, trots allt, lära sig att läsa oavsett metodval och 

undervisning.  

LTG- metoden 
Taube (2007) talar om en metod som heter LTG, som är en förkortning av läsning på talets 

grund. LTG- metoden fokuserar på meningsfullhet, förståelse och fullständighet. 

Elevernas/barnens tidigare kunskaper och förståelse har stor betydelse inom denna metod. 

Denna metod grundades av Ulrika Leimar 1974. Anledningen till att hon ville utforma denna 

metod var för att hon ansåg att vägen till läsningen inte behövde ske utifrån en viss ”läslära” 

utan att läsningen bör ske utefter barnets individuella språk. Hon menade att denna metod är 

relativt lik top down- modellen som finns inom Whole language. Top- down- modellen 

handlar främst om förståelsen och budskapet av ett ord. Det är via de ”grafiska ledtrådarna” 

läsaren tolkar ordet. Hypotesen om det olästa baseras oftast på elevens kunskapsvärld och den 

kontext barnet befinner sig i. Till skillnad från top-down modellen innehåller LTG- metoden 
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även övning av fonem och grafem. Metoden går från helhet till delar och sedan åter igen till 

helheten. En av anledningarna till att Leimar utformade denna metod var för att hon ansåg att 

helordsmetoden i vissa fall endast baserades på barnets gissningar vid möten med nya hela 

ord. Hon menar att detta kan försvåra den tidiga läs- och skrivinlärningen (a.a.). Samtidigt 

menar Åkerblom i Hjälmes (1999) text att läsning bör ses som problemlösning där det är okej 

att gissa. Han menar vidare att eftersom att LTG bygger på meningsfulla texter så ger dessa 

elevnära texter barnet möjlighet att gissa utifrån något som de har kunskap om, vilket kan 

främja elevernas läsutveckling.  

Cadmus metoden 
Cadmus utformade en modell som går ut på att pedagogen skriver ord på kort som barnet får. 

På de första korten skriver barnet eller pedagogen sådant som är personligt för barnet som till 

exempel Mamma och Pappa. Korten fylls sedan på med namn på barnet, syskon, vänner. 

Enligt Cadmus ska läskorten bli en leksak för barnet: “En lek ska det vara” (Söderbergh, 

1988:113). Korten kan användas som en variant på leken “peka-titta-benämna”. I början är det 

viktigt att det inte blir för mycket ord på en gång så det räcker med att barnet får ett kort per 

dag utifrån barnets intresse. När barnet har cirka 50 stycken kort i sin ask kan man börja 

bygga små meningar med korten (Söderbergh, 1988).  

 

Läsningen får aldrig bli ett tvång för barnet och lärandet ska hela tiden ligga på en lekfull 

nivå. Utan större problem kan man ha ett uppehåll från läsningen i någon vecka för att sedan 

komma tillbaka med glädje och lust. Cadmus menar att om barnet leker med korten och inte 

blir uttråkad av läsning och stavning i en bok (det var innan vår tids barnböcker fanns) 

kommer han/hon att lära sig läsa helt av sig själv. Barnet får aldrig, enligt Cadmus, börja med 

att lära sig bokstäverna eftersom de inte kommer att se någon mening med att lära sig namn 

och ljud på några symboler. Börjar barnet däremot med att lära sig hela ord kommer 

bokstäverna mer naturligt då barnet sett dem i ett sammanhang (Söderbergh, 1988). Det är 

Söderbergh som introducerat Cadmus metoden i Sverige. Denna metod kallas för 

ordbildmetoden och är en analytisk metod, det innebär att man utgår från hela ord och att 

sammanhanget har stor betydelse för ordets innebörd (Svensson, 2009).  

Bornholmsmodellen 
Bornholmsmodellen som handlar om språklekar och språklig medvetenhet är främst inriktad 

till förskoleklassbarn. Språklekarna ska ge barnet en start i deras framtida läsinlärning. 

Häggström och Lundberg (2006) menar dock att pedagoger redan tidigt i förskolan kan arbeta 

med liknande lekar för att främja barns språkliga medvetenhet. Modellen baseras på fem olika 

moment och inom varje moment finns det olika lekar och övningar. De fem olika momenten 

är lyssnandelekar, rim och ramsor, meningar och ord, stavelser och slutligen fonem. Modellen 

är utformad för att användas i åtta månader och innehåller både planering och uppföljning. 

Några lekar bör i princip lekas varje dag och några lekar kan användas vid behov och 

möjlighet (Häggström & Lundberg, 2006). Till en början handlade Bornholmsmodellen 

endast om att det talade språket men med tiden har man insett att kunskaper om bokstäver har 

betydelse för den fortsatta läsningen. Den senare versionen av Bornholmsmodellen innehåller 

därför även träning av bokstäver. Modellen baseras på att barn ska få en förståelse för att olika 

ord innehåller ljud och bokstäver och hur dessa kan hjälpa läsaren att läsa hela ord. Lundberg 

(2007) menar vidare att modellen bygger på att barnen ska ges möjlighet att bli intresserade 

av ljud och ord samt deras betydelse. Det handlar även om barnet ska få en förståelse för att 

det skrivna och lästa bygger på det talade språket och tvärtom (Lundberg, 2007).   

Dagens forskare är överens om att språklekar har en positiv inverkan på barnets fortsatta 

läsutveckling eftersom de olika språkljuden uppmärksammas (Taube, 2007). Vidare menar 
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Lundberg (2007) att en lång tids forskning talar om att språklekar som förekommer 

kontinuerligt kan främja en god läsutveckling och hindra lässvårigheter i barnets fortsatta 

utveckling. Språklig medvetenhet är alltså en grundsten för barnets fortsatta läsinlärning. 

Språklig medvetenhet övas genom de språklekar som finns i Bornholmsmodellen. Samtidigt 

menar Häggström och Lundberg (2006) att en del forskare påpekat att den språkliga 

medvetenheten kommer först när vi lärt oss läsa och menar därför att den inte är en viktig del 

i arbetet mot läsningen. De medger också att det finns en problematik i att kunna skifta från 

ordets strukturer (exempelvis fonem) till dess betydelse. Trots detta fokuserar 

Bornholmsmodellen främst på språkets struktur och form.  

År 1988 genomförde Lundberg en undersökning om barns fonologiska medvetenhet. 

Anledningen till detta var att det sedan tidigare funnits kritik riktad mot att just fonologisk 

medvetenhet påverkar läsutvecklingen negativt.  Undersökningen genomfördes på Bornholm i 

Danmark och handlade om att 200 barn skulle ges möjlighet att varje dag arbeta med 

språklekar. Samtidigt fanns det en barngrupp på Jylland som inte hade en lika specifik och 

utformad språkträning som den på Bornholm. Dessa två barngruppers språkliga medvetenhet 

jämfördes efter åtta månader och det visade sig att barngruppen på Bornholm hade en mer 

utvecklad språklig medvetenhet än de barnen på Jylland. Resultatet visade också att det fanns 

stora skillnader i hur de båda grupperna lärde sig att läsa. De barn som i framtiden möjligtvis 

riskerar att få läs- och skrivsvårigheter är de barn som främst gynnas av språklekar. Han 

betonar dock att språklekar är utvecklande för alla barn. Om pedagoger redan i förskolan 

använder sig av Bornholmsmodellen kan barnet bli förberedd inför den framtida läsningen 

(Häggström & Lundberg 2006).  

Läs- och skrivsvårigheter 
Vid upprepade misslyckande hos barn som försöker lära sig läsa eller skriva försvinner den 

naturliga nyfikenheten att lära sig något nytt. Barnet drar sig från att träna då han/hon har mist 

mycket av sin självkänsla. De barn som har svårigheter med läsningen kan ibland försöka 

dölja det genom att lära sig en text utantill och även gissa sig till vad det står genom att hitta 

ledtrådar på till exempel en bild eller i omgivningen (Fridolfsson, 2008). För att försöka ge 

barnet en knuff i rätt riktning innan de börjar skolan kan förskolan hjälpa barnen genom att ge 

dem ett brett ordförråd, göra dem fonologiskt medvetna och göra dem medvetna om vad man 

kan använda text till. Då barnet inte helt ska mista sin tro på sig själv är det viktigt att tidigt 

upptäcka om barnet har läs- och skrivsvårigheter. För att tidigt upptäcka om där finns något 

barn med svårigheter kan pedagogerna observera barnen eller göra olika test och 

kartläggningar som har kommit ut på senare år. Ett vanligt test som görs i Sverige är 3 års test 

hos barnhälsovården. Det har visat sig vara ett tillförlitligt test för att tidigt se om där finns 

någon form av språkstörning (Arnqvist, 2009).      

Ett brett ordförråd kan barnet få genom högläsning från en vuxen, men det allra bästa är om 

de får ombytta roller. För att barnet ska får träna på sitt ordförråd kan han/hon berätta sagor 

för den vuxne som lyssnar aktivt och ställer frågor om sagan som berättas. Att göra barnet 

språkligt medvetet i förskolan har även visat sig vara bra för den framtida utvecklingen. 

Genom att stimulera den fonologiska medvetenheten kan barnet höra de olika fonemen och de 

får lättare för stavningen i skolan. Förskolan bör träna både på analys (helhet) och syntes (del) 

eftersom de hänger samman i den fonologiska färdigheten. Att visa för barnet hur en text kan 

användas genom att använda den i olika situationer är viktigt för ett barns utveckling. Text 

bör finnas omkring dem i vardagen för att det ska bli naturligt att ta den till sig (Arnqvist, 

2009). Myrberg (2007) menar att de barn som har en hemmiljö där det förekommer mycket 

läsning kan ha en fördel av detta genom att de har förebilder som till exempel mamma eller 

pappa och genom dem kan barnet få förklaringar och hjälp med läsningen. I ett hem där man 
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läser mycket finns det oftast tillträde till böcker, tidningar och text som är viktiga faktorer att 

ta hänsyn till när det gäller språksvårigheter (a.a.). Förskolan bör träna den fonologiska 

medvetenheten genom olika lekar eftersom forskning har visat att barnen i förskolan utvecklar 

en förmåga att kunna växla från perspektiv till handling, en metakognitiv förmåga. Tunmer 

och Rohl har i Myrbergs text lagt fonologisk medvetenhet i facket metakognitiv förmåga. De 

anser att om barn tränar på detta redan i förskolan så ger det barnet en möjlighet att klara 

läsinlärningen. Barnet ska få träna genom lek men även genom övningarna som kan bli en del 

av vardagsaktiviteterna (Myrberg, häfte om läs- och skrivsvårigheter).  

Arnqvist (2009) menar att det inte räcker att endast göra barn språkligt medveten för att de 

ska bli läs- och skrivkunniga. Han menar att de även måste få en förståelse för vad man 

använder texten till. Det måste finnas en mening med att kunna läsa och skriva (a.a.). Enligt 

Stanovich kan ibland läsförståelsen bli en ond spiral. Är barnet inte säker på sin avkodning så 

växer inte ordförrådet och är inte ordförrådet tillräckligt stort så hämmas läsförståelsen. Ju 

längre man väntar med att ge ett barn som hamnat i denna spiral hjälp desto svårare blir det 

för barnet att komma ut ur spiralen (Myrberg, 2007). Om den fonologiska medvetenheten 

brister redan i förskolan har forskningar kunnat visa att det kan leda till språksvårigheter när 

barnet kommer upp i skolan. Trots att ett barn har en bra fonologisk medvetenhet så innebär 

inte det automatiskt att barnet i framtiden inte får svårigheter i sin läsning (Myrberg, häfte om 

läs- och skrivsvårigheter). Forskning har visat att barn som fått fonologisk träning genom 

Bornholmsmodellen ändå kan få problem vid lässtarten. Det beror på, enligt olika forskare, att 

den ortografiska ordavkodningsförmågan inte är utvecklad. Den ortografiska kunskapen 

bygger på erfarenheter och om den inte är tillräckligt djup så kan det leda till problem hos 

läsaren oavsett hur fonologisk medveten barnet är (Myrberg, 2007).           

Dyslexi 
Gustafson (2009) belyser att det finns ett samband mellan dyslexi och fonologi. Dyslexi 

utmärks av svårigheter i att känna igen ord och att personen har svårigheter i avkodningen. 

Dessa svårigheter kännetecknas ofta av att den fonologiska delen inte är tillräckligt utvecklad. 

Trots att en person utvecklar de komponenter som dyslexi kännetecknas av finns det risk för 

att svårigheterna till viss del återstår även när barnet växer upp. Viktigt att poängtera är att 

dyslexi inte handlar om bristande intelligens (a.a.). I enighet med det som Gustafson (2009) 

redogör menar Olofsson och Niederoe (1997) i sin tidskrift att bristande fonologi kan vara en 

anledning till dyslexi.  Aktuella undersökningar har visat att om förskolebarn får träna på sin 

fonologiska medvetenhet kan det gynna deras läsinlärning i framtiden. Trots detta belyser 

författarna vidare att om barnet får träning i fonologisk medvetenhet innebär det inte 

automatiskt att barnet i framtiden klarar sin läs- och skrivinlärning (a.a.). Elbro (2004) betonar 

dock att barn som riskerar att få läs- och skrivsvårigheter gynnas av lekar som innefattar 

bokstäver och ljud, exempelvis rim och ramsor (a.a.). Även Liberg (2006) belyser i sin text att 

om barn får ta del av exempelvis rim och ramsor kan det vara öppning till barnets läs- och 

skrivutveckling (a.a.). Arnqvist (2009) betonar några andra faktorer som kan vara väsentliga 

för yngre barn. Barn som får medverka i miljöer där skriftspråket används, veta skiftens 

funktion och lekskrivning gynnas i sin läs- och skrivutvecklingen.  

Pedagogernas och föräldrarnas roll 
Skolverket har utifrån elevers läsprestationer försökt att förstå vad som kännetecknar en bra 

lärare. Många av de så kallade ”bra” lärarna beskrivs med en viss säkerhet och att de har ett 

lugn i sin yrkesroll. Miljön som barnet/eleverna fick delta i var både intresseväckande och 

uppmuntrande. För att möta alla elevers olika förutsättningar och behov reflekterar och 

utvärderar pedagogerna sitt arbete kontinuerligt för att fortsättningsvis forma undervisningen 
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utefter elevernas kunskaper. Pedagogerna utgick också ifrån att barn redan tidigt kan komma i 

kontakt med både läsning och skrivning (Frost, 2002).  

Pedagoger har en viktig roll i barnets utveckling. Studier har visat att de pedagoger som 

stimulerar barnet genom att låta dem ha fri tillgång till böcker med olika svårighetsgrader och 

annat material som kan väcka lusten och glädjen hos barnet. Läsningen och skrivningen ska 

bli en del av vardagen för barnet och det ska finnas gott om tid för barnet att träna i sin egen 

takt (Fridolfsson, 2008). Det är viktigt att pedagogen hela tiden lägger inlärningen på en nivå 

så att barnet hela tiden känner att han/hon lyckas. Barnet ska få uppmuntran och beröm under 

hela processen. Barnet blir även inspirerat av vuxnas sätt att använda skriften och läsningen 

och därför är det viktigt att barnet får ta del av det som de vuxna läser och skriver. Med hjälp 

av dessa förebilder kan de bli motiverade till att lära sig läsa och skriva (Björk & Liberg, 

2007). Något som Gustafsson & Mellgren (2005) belyser är också vikten av att samtala med 

barn om skriften och läsningens användning och vilken betydelse dessa har.  

Barnets utveckling påverkas av den miljö som de växer upp i. Deras sätt att bli bemöta av 

övriga människor i deras närhet och vilka aktiviteter de får medverka i har stor betydelse. Det 

kan handla om föräldrars inställning till läsning och skrivning, föräldrarnas sätt att hantera 

skriften i vardagen, utbudet av böcker & pennor och högläsning. Studier har visat att föräldrar 

som är delaktiga i barnets förskola/skola har stor positiv inverkan på barnets fortsatta 

utveckling. I Eneskärs studie som betonas i Svenssons text (2009) menar hon att 

språkförmågan hos barn påverkas av barnets hemmiljö och deras sätt att hantera språket. 

Vidare menar Svensson (2009) att barnet tidigt behöver stödjas i sin språkliga utveckling, 

både från föräldrar samt pedagoger (Svensson, 2009). Även Myrberg (2007) belyser att 

föräldrar har stor inverkan på barns utveckling av läsning och skrivning. Det finns även en rad 

olika faktorer på ”individnivå” som kan påverka läs- och skrivutvecklingen som exempelvis 

hörselskada, ADHD och dyslexi (a.a.).  

Teoretisk ansats 
Det finns en hel del olika forskare och författare som undersökt den tidigare läs- och 

skrivutvecklingen. Genom att sätta oss in i deras forskning och i olika teorier har vi kunnat se 

att det finns många olika sätt att se på läs- och skrivutveckling och att åsikterna kan skilja sig. 

Trots detta finns det många som har samma tankar omkring ämnet. Samtliga författare och 

forskare i vår teoridel är överens om att läsning och skrivning kan förekomma redan i tidig 

ålder men vägen mot läsning och skrivning kan se olika ut. De olika författarna och forskarna 

belyser olika delar som är betydelsefulla i barns läsning och skrivning samt barnets 

utveckling. En av anledningarna till att vi har en relativt lång litteraturgenomgång är för att 

ämnet är omfattande och aktuellt, vilket gör det svårt att utesluta vissa delar. Vi anser dock att 

samtliga delar är relevanta i relation till våra resultat och slutsats. 

Efter att ha läst och sammanställt ovanstående kapitel kommer vi nu att belysa våra 

utgångspunkter som vi kommer att använda i vår studie.  I den empiriska studien kommer vi 

att tolka våra resultat utifrån en rad olika teorier och perspektiv. Eftersom vår studie främst 

handlar om läsning och skrivning, som bygger på språket, kommer vi att utgå från Vygotskijs 

teorier om samspelets och språkets betydelse för individens utveckling och lärande.  

I litteraturgenomgången framhävs främst två läs- och skrivinlärningsmetoder, Phonics och 

Whole language. I debatten mellan dessa två metoder framstår dessa som motsatser men vårt 

syfte är inte att jämföra dessa två och eventuellt se vilken metod som är bättre eller sämre. I 

studien handlar det snarare om att vår kunskap utifrån dessa metoders beskrivningar ska ge 

oss möjlighet att eventuellt uppmärksamma dessa i förskolan samt se hur dessa används. 
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Vygotskilj, phonics- traditionen och whole language- traditionen kommer att vara viktiga 

aspekter för våra tolkningar av resultatet.  
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4 Metod  

I kommande kapitel kommer vi att beskriva forskningstradition, metodval, urval, 

tillvägagångssätt, bearbetning och analys, tillförlitlighet, etik och metodkritik.  

Forskningstradition 
Våra intervjuer utgår från den hermeneutiska forskningstraditionen. Den hermeneutiska 

forskningstraditionen bygger på att alla människor tolkar och upplever situationer på olika sätt 

i relation till den värld de lever i. Därför är forskarnas tolkning i detta fall en central del. Inom 

denna forskningsprincip handlar det inte om att få reda på hur något är utan om att förstå och 

tolka de intervjuades uppfattningar. Genom denna tradition ser man resultatet som en helhet. 

Ett exempel på detta är att om en grundteori angående läs- och skrivinlärning ändras kommer 

även de som stödjer sig på teorin att ändra uppfattning. Resultatet kommer därför troligtvis att 

bli annorlunda. För att kunna tolka och få en förståelse för intervjusvaren använder man sig av 

kunskaper som vi har sen tidigare (Hartman, 2004). Bryman (2011) belyser dock att det är av 

stor vikt att inte ha några förutfattade meningar och tankar om olika metoder och teorier när 

man ska intervjua personer. Anledningen till detta är för att det finns en större chans att förstå 

den intervjuades perspektiv om man försöker bortse från dessa.  

Metodval 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ undersökning i vår studie eftersom vi ville få en 

förståelse utifrån förskollärarnas perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi använde oss av 

intervjuer för att nå fram till ett resultat. Kvalitativa intervjuer innebär att själva intervjun är 

mer öppen och att intervjuns fokus är på den intervjuades tolkningar och resonemang. 

Förhoppningen var att respondenterna skulle ge en så ingående och klar bild av sitt synsätt 

som möjligt, till skillnad från kvantitativa intervjuer som istället handlar om att få ett relativt 

kvickt svar. Bryman (2011) menar också att kvalitativa studier och intervjuer passar bra när 

det handlar om olika människors tankar och synsätt (Bryman, 2011).  

 

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer i vår undersökning (se bilaga 1). Det 

innebär att intervjuaren utgår ifrån redan skrivna frågor vid intervjutillfället. Trots detta är 

denna intervjuform mer öppen än vad en strukturerad intervju är eftersom att den till stor del 

ger intervjuaren möjlighet att samtala omkring ämnet han/hon ställer frågor om. Det kan 

exempelvis handla om att den intervjuade får redogöra för sina uppfattningar mer ingående. 

Detta kan resultera i att intervjuaren får en djupare förståelse. För att intervjun ska bli så bra 

som möjligt krävs det att intervjuaren är öppen och flexibel (Denscombe, 2009)  

 

Inom kvalitativa studier är den viktigaste delen det som personen talar om snarare än själva 

antalet av personer som uttrycker det. En kvalitativ intervju ger också ett större utrymme för 

att samtala om saker runt ämnet som intervjupersonen anser är viktigt (Bryman, 2002). 

Denscombe (2009) menar att: ” […] när forskaren behöver få insikt i saker som människors 

åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter utgör intervjuer med största sannolikhet en 

lämpligare metod […]” (2009:232). Därför valde vi att intervjua samtliga personer i vår 

undersökning eftersom vi vill få kunskap om människors olika tolkningar och arbetssätt. 

Vidare menar Denscombe (2009) att en intervju innebär att forskaren och deltagaren ska 

kunna samtala om ett ämne som framförallt forskaren är insatt i. Trots detta menar han att det 

inte är så enkelt som att föra en diskussion när man genomför en intervju. Det är forskarens 

uppgift att se till att samtalet fortlöper och att den genomförs på ett korrekt sätt. Framförallt 

handlar det också om att forskaren följer de olika etiska principerna (se sida 22).   
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Urval 
Bryman (2011) belyser målinriktat urval och menar att detta handlar om att de som ska delta i 

undersökningen är valda med hänsyn till forskarens frågeställningar (a.a.). Vi valde att 

intervjua en person från fyra olika förskolor. Pedagogen som vi intervjuade var en som 

förskolan valde ut till oss. Vi visste sedan tidigare att alla fyra förskolorna arbetade med läs- 

och skrivutveckling. Det hade vi fått reda på genom antingen förskolans hemsida eller andra 

studenter som gjort sin praktik där.  

Tillvägagångssätt  
Vi skrev våra intervjufrågor med en tanke om att det skulle vara öppna frågor som inte var 

ledande. Anledningen till detta var för att försöka få ut så mycket som möjligt av svaren och 

inte endast få ja- och nej svar. Bryman (2002) menar att öppna frågor handlar om att svaren 

inte redan är angivna (a.a.). Innan vi genomförde intervjuerna hade vi läst om vad böcker och 

tidigare forskning skrivit om läs- och skrivutveckling. Detta gjorde vi framförallt för att vi 

enklare skulle kunna föra en dialog och diskussion med den som vi intervjuade. Kvale & 

Brinkmann (2009) menar att det är enklare att följa med i den intervjuades svar och ställa 

lämpliga följdfrågor om man har kunskap om ämnet.  

 

Samtliga intervjuer gjordes enskilt i avlägsna rum och samtliga respondenter fick samma 

frågor. Vi försökte att göra alla intervjusituationer så lika som möjligt för att alla skulle få 

samma förutsättningar. De frågor som vi ställde var öppna och pedagogerna som vi 

intervjuade fick möjlighet till mer utrymme för att själv utveckla sina svar. Bryman (1997) 

anser att detta är av stor vikt då det kan vara bra att ibland komma ifrån ämnet eftersom att 

intervjupersonen då får ge uttryck för det som han/hon anser är viktigt runt ämnet (a.a.). När 

vi gjorde våra intervjuer så valde vi att vara aktiva genom att ställa motfrågor och följdfrågor 

till det som de sades, detta för att vi ville skapa en relation med intervjupersonerna. Kvale & 

Brinkmann (2009) menar att om man får en relation med personerna så kommer 

kunskapspotentialen att utvidgas mer.  

 

Under våra intervjuer så valde vi att spela in samtalen för att kunna vara aktiva lyssnare och 

för att kunna gå tillbaka och lyssna på inspelningarna igen när vi skulle tolka intervjuerna. 

Bryman (2011) menar att det är bra att spela in samtalen då de som forskar enligt den 

kvalitativa metoden vill komma åt vad som framförs. Dessutom får den som intervjuar en 

bredare redogörelse av det som berättas. Bryman (2002) skriver även att det är bra att vara 

flexibel för att förbereda sig för eventuella problem eller hinder vid en intervju. Om 

exempelvis bandspelaren går sönder måste intervjuaren vara beredd på att anteckna det som 

sägs eller om intervjupersonen fortsätter tala om saker som har betydelse för undersökningen 

efter att man stängt av bandspelaren antecknas (a.a.). Vi valde att anteckna några få ord men 

inte så mycket eftersom att vi föredrog att vara aktiva lyssnare.  

Bearbetning och analys 
Det första vi gjorde när intervjuerna var genomförda var att transkribera dem. Vi lyssnade 

igenom inspelningarna och skrev ner vad samtliga parter exakt utryckte. Denscombe (2009) 

menar att det är av stor vikt att blir förtrogen med det som man samlat in. När forskaren går 

igenom data som han/hon samlat in får han/hon en djupare förståelse och kunskap om det som 

nämns. Forskaren får också möjlighet att se vad som gick bra och eventuellt mindre bra (a.a.). 

Han understryker vidare att: ”Följande omläsningar av data ska inbegripa att forskaren ”läser 

mellan raderna” för att se om det finns några underförstådda betydelser av vikt för 

undersökningsämnet” (Denscombe, 2009:372). När vi hade transkriberat samtliga intervjuer 

skrev vi en sammanställande text av det vi fått fram genom intervjuerna. När vi gjorde 
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sammanställningen valde vi ut det som var mest väsentligt i förhållande till våra 

frågeställningar. Det som vi specifikt lyssnade efter var olika begrepp såsom arbetsätt, 

metoder, tidig läsning och skrivning och pedagogernas uppfattningar. Sammanfattningen 

finns i resultatkapitalet. Under tiden som vi skrev denna sammanställande text försökte vi 

tolka och förstå underliggande information. Denscombe (2009) betonar att den data som 

kommit fram inte förmedlar något automatiskt utan att kvalitativ data handlar om att tolka den 

information som man tillhandahållit. Det är dock av stor vikt att bortse från sina egna synsätt 

för att på bästa sätt framställa en bra analys. Vidare menar han att forskarna kan jämföra den 

empiriska undersökningen med bland annat de teorier som förekommer (a.a.). När vi 

framställt resultatet av vår empiri analyserade vi den information vi fått i in relation till 

tidigare forskning, teorier och perspektiv som vi haft med i vår litteraturgenomgång. 

Anledningen till detta är för att vi vill se om den information vi fått ta del av förstärks av 

tidigare forskning och teorier eller inte. Slutligen har vi i den avslutande diskussionen 

diskuterat resultatet och analysen i relation till vår kommande yrkesroll och våra tankar kring 

hela arbetet och dess innehåll.  

Tillförlitlighet  
Det är svårt att tala om validitet och reliabilitet vid användning av kvalitativ forskning 

eftersom det innebär att det endast finns en uppfattning av något. Istället menar Guba och 

Lincoln i Brymans (2011) text att det finns flera olika sätt att se på den värld som vi lever i 

(Bryman, 2011).  

Tillförlitlighet menar Denscombe (2009) handlar om trovärdigheten i det ämne som det 

forskars i. Om forskare gör samma studie fler gånger så är förhoppningen att den uppnår 

samma resultat (a.a.). Eftersom att vi har uppmärksammat att samtliga förskolor som vi 

intervjuar har poängterat på sina hemsidor eller genom våra studiekamrater att de arbetar med 

läs- och skrivutveckling så är tillförlitligheten relativt hög. Troligtvis hade forskare som gjort 

en liknande studie inom en snar framtid på samma förskolor med samma pedagoger fått 

liknande resultat som oss. Vi har inte valt ut intervjupersonerna slumpvis utan det finns 

anledning till att vi valt att intervjua just dem. Vi inser dock att det kan finnas olika åsikter 

och tankar om alternativa arbetssätt inom arbetslaget. Bryman (1997) belyser också att 

pedagoger kan ha olika uppfattningar och synsätt trots att de arbetar tillsammans (a.a.). Vi har 

inte själv valt ut intervjupersonerna på förskolorna eftersom att det viktigaste för oss var att få 

intervjua någon som var delaktig i arbetet på förskolorna.  Vidare är vi medvetna om att det 

som intervjupersonerna berätta för stunden kan ändras med tiden och att det som 

informanterna talar om är sant för dem, just nu.  

Etik 
Enligt Denscombe (2009) så är det av stor vikt att forskare är etiska. Detta innebär bland 

annat att de personer som deltar i en studie ska skyddas. Om forskarna endast tar hänsyn till 

sig själv för att få ut så mycket som möjligt av studien finns det risk för att deltagarpersonerna 

påverkas negativt (a.a.). Därför har vi i vårt arbete utgått ifrån de fyra forskningsetiska 

principerna. I forskningsetiska principer skriver Vetenskapliga rådet (2002) om de fyra 

huvudkraven som gäller vid forskning. De fyra kraven är:  

 
 Informationskravet, de som blir intervjuade ska få information om vad studien ska 

handla om och få veta sin del i studien.  

 Samtyckeskravet, deltagandet ska vara frivilligt och ett samtycke kan samlas in från de 

som medverkar.   

 Konfidentialiteskravet, de som medverkar i studien ska ges konfidentialitet och 

personuppgifter ska bevaras så utomstående inte kan nå dem.  
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 Nyttjandekravet, de uppgifter som vi får in i vår studie kommer endast att användas i 

till vår undersökning (a.a.).  

 
Vi har i vår studie använt oss av dessa forskningsprinciper när vi har gjort våra intervjuer. Vi 

ringde till de olika förskolorna och berättade vad vår studie skulle handla om. Samtliga 

pedagoger fick sedan skriva under ett missivbrev (se bilaga 2) innan intervjuerna för att vi 

skulle få ett samtycke och för att pedagogerna skulle bli medvetna om att deltagandet var 

frivilligt. I brevet stod det också vad studien handlade om och att svaren endast kommer att 

användas i vår studie. För att inte avslöja identiteten på de som vi har intervjuat så har vi valt 

att kalla dem för Anna, Ida, Stina och Paula. Anna arbetar på förskolan A, Ida arbetar på 

förskola B, Stina arbetar på förskola C och Paula arbetar på förskola D.  

Metodkritik  
Eftersom att kvalitativa intervjuer innebär en viss öppenhet och blir mer personlig menar 

kritiker att den kvalitativa forskningen kan bli för bred och inte lika precis som kvantitativa 

undersökningar. Vi anser att detta är både positivt och negativt. Anledningen till att vi anser 

att det är negativt är för att materialet som vi samlar in möjligtvis inte är lika precist som om 

vi gjort en kvantitativ undersökning. Det positiva är dock att en kvalitativ undersökning ger 

oss en djupare förståelse, vilket vi eftersträvar (Bryman, 2011). En nackdel med kvalitativ 

forskning kan vara att det är svårt för dem som läser att utläsa hur urvalet har gjorts (Bryman, 

2002). Innan forskare ska bedriva kvalitativ forskning och innan studien genomförs finns det 

möjlighet att sätta sig in i olika teorier och perspektiv Viktigt att poängtera är att dessa 

teorietiska perspektiv inte får styra forskarens tolkningar allt för mycket utan att de är öppna 

för nya perspektiv. De menar därför att det är bättre att läsa teorin först när empirin är 

genomförd med de personer som ska delta (Bryman, 1997). Trots detta valde vi att redan 

innan intervjuerna sätta oss in i ämnet för att på bästa sätt kunna följa med i förskollärarnas 

beskrivningar och för att kunna ställa relevanta frågor.  

Generalisering inom kvalitativ forskning menar Bryman (2011) handlar om att man inte kan 

dra paralleller mellan den förskolan som undersökts och övriga förskolor eftersom det är varje 

intervjuades tolkningar. Detta på grund av att kvalitativ forskning istället kan kopplas till 

teorier och inte till populationer (a.a.). En forskare som använder sig av den kvalitativa 

metoden vill uppnå en förståelse av beteende, värderingar och åsikter. Till skillnad från den 

kvantitativa metoden där en forskare vill att det insamlade materialet ska generaliseras till 

befolkningen (Bryman, 2002). Vi är väl medvetna om att de förskolor som vi undersöker 

möjligtvis arbetar på olika sätt och har olika åsikter om ämnet. Eftersom denna studie endast 

omfattar fyra olika förskolor så är resultaten i vår studie relativt svåra att koppla till hur övriga 

förskolor generellt arbetar med läs- och skrivutveckling.  
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5 Beskrivning av de fyra förskolorna 
Förskola A: Ligger i mindre stad i Sverige. Förskolan har tre avdelningar. Den pedagog som 

vi intervjuat arbetar på en avdelning med 24 barn i åldrarna 3-5. Hon har arbetat där sedan 

1994. Denna förskola har Montessori som pedagogisk inriktning och hon som deltagit i 

studien har Montessoriutbildning. I vår studie har vi valt att benämna henne som Anna. 

Förskola B: Denna förskola ligger i en mindre stad men på landsbygden. Här finns det två 

avdelningar och på den avdelning som pedagogen vi intervjuat arbetar på är barnen i åldrarna 

3-5. I vår studie har vi valt att benämna henne som Ida.  

Förskola C: Denna förskola ligger i en medelstor stad i Sverige och har fyra avdelningar. 

Pedagogen som vi intervjuade arbetar på en avdelning med barn i åldrarna 3-5. Denna 

förskola ligger i samma rektorsområde som förskola D. I vår studie har vi valt att benämna 

henne som Stina. 

Förskola D: Denna förskola ligger i en medelstor stad i Sverige och har fyra avdelningar. 

Pedagogen som vi intervjuade arbetar på en avdelning med barn i åldrarna 3-5. Denna 

förskola ligger i samma rektorsområde som förskola C. I vår studie har vi valt att benämna 

henne som Paula.  
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6 Resultat/ Analys 
I resultat-/analyskapitalet nedan kommer vi att presentera varje förskolas resultat var för sig 

utifrån intervjuerna. Direkt efter resultatredogörelsen kommer vi att analysera varje enskild 

förskola utifrån det som framkommit i resultatet. Analysen kommer vi att stödja med hjälp av 

den litteratur som vi har med i vår litteraturgenomgång.  

Resultatredogörelse av förskola A 
Anna på förskola A belyser att det är viktigt att inte underskatta barnets kompetenser. Hela 

deras pedagogik baseras på att barnet kan och att de har en vilja att lära sig. ”Det här med 

tidig läs- och skrivutveckling, det tror vi starkt på”. Avdelningen är åldersblandad eftersom 

att de utgår ifrån att barn kan lära sig av varandra och att materialet finns tillgängligt för alla 

barn, oavsett ålder. Observation är en stor del i deras arbete för att pedagogerna ska få 

förståelse för barnets intresse och anpassa verksamheten utefter dem. Anna menar att de i 

arbetslaget upptäcker mycket genom att bara observera barnet. Pedagogerna försöker hela 

tiden koppla inlärningen till barnens egna intressen.  

Förskola A använder sig av både styrda och frivilliga aktiviteter. På den avdelning som Anna 

arbetar på har pedagogerna gemensamt bearbetat fram en språkpärm. Pärmen som de 

använder innehåller material från Bornholmsmodellen eftersom pedagogerna anser att det 

som står i Bornholmsmodellen till stor del hänger ihop med det som Maria Montessori 

betonade om språkutveckling. Deras språkpärm är uppbyggd i olika sekvenser, exempelvis 

berättande, rim och ramsor, kroppsuppfattning, stavelser och fonemanalys och fonemsyntes 

precis som Bornholmmodellen. Pedagogerna lär ut ljuden och inte bokstavsnamnen och de 

arbetar även mycket med språklig medvetenhet. Arbetslaget har provat att arbeta med 

ordbilder men gör inte det längre, ”Vi arbetar alltså inte medvetet med ordbilder” betonar 

Anna. När barnet själv arbetar med läsning och skrivning handlar det om att barnet ska får 

känna på saker och använda flera olika sinnen samtidigt. Ett exempel på ett sådant material är 

bokstäver som är gjorda av sandpapper där barnen får känna på en bokstavs form samtidigt 

som barnet hör bokstavens ljud. Det finns även bokstäver som är ingjutna i stora träbitar så att 

barnet kan följa bokstäverna med en metallkula. Då får de både känna, höra och se. Anna 

förtydligar att ”Det som vi gör med hela kroppen är det bästa man kan göra eftersom det blir 

ett sätt att förstärka det vi upplever”. 

Anna betonar att pedagogerna på avdelningen hela tiden måste observera. Det som man gör 

med ett barn kan man inte automatiskt göra med ett annat barn. Därför är observation viktigt. 

Det är barnets individuella intresse som ligger till grund för lärandet och lärande sker på 

barnens villkor. Pedagogerna utgår mycket ifrån vad barnen vill. ”När barn går in i 

någonting är det inte de vuxna som ska avgöra när barnet ska sluta och hur de ska göra när 

de leker eller arbetar. Det händer ofta att vuxna går in och försöker rätta barnet och styra 

deras tankesätt”. Trots detta krävs det ibland att pedagogerna på avdelningen försöker 

vägleda barnet in i aktiviteter eftersom att barnet inte alltid själv vet vad han/hon vill, vad de 

tycker om att göra eller vet hur materialet fungerar. Barnen blir dock aldrig tvingade att 

fortsätta om de inte tycker att det är kul. Det är viktigt att ge barnen möjlighet att finna deras 

egna intressen. 

När barnet arbetar med andra aktiviteter än med läsning och skrivning finns det en baktanke 

med det de gör, exempelvis när de syr. Det kan vara att barnet lär sig att man skriver och läser 

från vänster till höger, hur de ska hålla i en penna och så vidare. Det är inte alltid barnet vet 

att detta kan kopplas till deras läs- och skrivutveckling. När pedagogerna arbetar med 

språkmaterialet så använder pedagogerna en speciell pärm där de fyller i vad de har gjort med 



22 

 

barnet, exempelvis vilka bokstäver man samtalat om. Detta för att i fortsättningen individuellt 

kunna utmana barnet i dess utveckling och bygga på med nya kunskaper. Anna poängterar 

tydligt att det inte är ett material som ska vara med på utvecklingssamtal eller liknande. Det 

handlar snarare om att pedagogerna som arbetar på avdelningen ska ha en aning om vad de 

andra pedagogerna har gjort tillsammans med barnet tidigare. Fortsättningsvis betonar hon att 

pedagogerna fyller i pärmen för att de ska kunna stimulera barnet på den nivå som han/hon 

befinner sig på.  

Alla som arbetar på förskola A har själv valt att arbetar efter Montessoripedagogik, vilket gör 

att alla pedagoger utgår från samma principer och strävar mot samma mål, i förhållande till 

läroplanen. De barn som börjar i förskoleklass i den kommun som Anna arbetar i gör varje år 

ett test i september. Pedagogerna på förskola A får oftast ta del av testresultaten och Anna 

menar att dessa visar ”ganska goda resultat, faktiskt”. Enligt Anna får pedagogerna svar på 

att deras arbetssätt är effektivt. Pedagogerna på förskolan får även kännedom om eventuella 

brister och vad som fungerar bra. Anna menar vidare att de barn från förskola A som ska 

börja förskoleklassen ”ofta har knäckt läskoden”. Vidare betonar hon dock att det inte finns 

några siffror som stödjer detta. Detta anser Anna vara ett bevis på att pedagogerna på förskola 

A skickar iväg förbereda barn till skolan med hög språklig medvetenhet. Pedagogerna på 

förskolan får bekräftelse på att deras arbetssätt fungerar men Anna menar vidare att om det 

inte skulle fungera hade de bytt arbetssätt. Vidare betonar hon att de inte använder ordbilder 

medvetet men att de har hört att det är en bra metod. Men eftersom att pedagogerna märkt att 

deras arbetssätt fungerar så ser de ingen anledning till att byta. Dessutom betonar Anna att 

”deras pedagogik inte bygger på ordbilder”.  Ett annat skäl som medför att de arbetar med 

Bornholmmodellen är för att förskoleklasserna i kommunen också arbetar efter denna modell.   

Analys- förskola A  
Vi ser tydligt att förskola A arbetar mycket med läsning och skrivning. Det är påtagligt att 

miljön på förskolan erbjuder barnen flera möjligheter att prova olika saker och utvecklas i sin 

egen takt. I verksamheten finns det mycket i barnens närmiljö som främjar läsning och 

skrivning, dessutom har de kontinuerligt språklekar i grupp. Vid gruppaktiviteter utgår 

pedagogerna från språkpärmen och enskilt får barnen använda det materialet som finns 

framme. Barnet hade fri tillgång till allt material då det stod framme på en nivå så att barnen 

aldrig behövde fråga om de fick använda det. Det mesta av materialet som fanns tillgängligt 

för barnet var material som belyste bokstavsljuden, exempelvis en bild på en bok som skulle 

paras ihop med bokstäverna som finns i ordet bok. I enighet med detta menar Fridolfsson 

(2008) att genom att låta barnen ha fri tillgång till materialet kan det väcka lusten och glädjen 

hos barnen.  

Förskolan arbetar efter Montessoripedagogiken och har vävt in Bornholmsmodellen i sitt 

arbete. De uttrycker själva att de inte arbetar med ordbilder utan pedagogerna lär ut de olika 

språkljuden. Deras sätt att arbeta kan sammankopplas med Phonics- traditionen som handlar 

om att utgå från delarna (ljud och bokstäver) (Hjälme, 1999). Anna menar att barnen lär sig 

genom att prova sig fram och ibland genom att samarbeta och samspela med andra människor 

Detta i enighet med Vygostkijs tankar om samspelets betydelse mellan vuxna och barn samt 

mellan barn (Svensson, 2009). Förskola A utgår ifrån att barn är kompetenta och att man ska 

utgå från barnens intresse när det handlar om läs- och skrivutvecklingen. Detta är något som 

även Ivarsson (2008) och Söderbergh (1988) har skrivit om i sina texter. Anna uttrycker 

bestämt att de flesta av barnen som slutar på förskolan har knäckt läskoden och att det är ett 

resultat på att deras arbetssätt fungerar. Detta kan sättas i relation till den forskning som 

Häggström & Lundberg (2006) gjort om barns fonologiska medvetenhet och språklekar. Även 

Myrberg (häfte) och Flesch (1955) belyser vikten av att arbeta med ljud och bokstäver. Vår 
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tolkning är att barnen på denna förskola får träna mer på avkodningen som Elbro (2004) talar 

om. Barnet får se kopplingen mellan bokstav och ljud.  

Resultatredogörelse av förskola B 
Ida som arbetar på förskola B uppfattar att barn är väldigt intresserade och nyfikna redan i 

tidig ålder. Hon anser att det är viktigt att ta tillvara på deras intresse och spinna vidare på det 

inom förskolan. Det handlar om att man fångar upp barnen när de är redo och väcker deras 

nyfikenhet ännu mer.  

På förskola B arbetar de just nu inte så aktiv med läs- och skrivutveckling. Ida menar att de på 

hennes avdelning tidigare arbetat med Bornholmsmodellen och känner att arbetssättet sitter i 

”ryggraden” så de kan få in läs- och skrivinlärningen i det dagliga arbetet i verksamheten. I 

början hade förskolan speciella språksamlingar där pedagogerna gick igenom de olika 

momenten som finns i Bornholmsmodellen. Idag försöker hon få in arbetet med läs- och 

skrivutveckling genom de dagliga aktiviteterna eftersom att de inte använder ett specifikt 

arbetssätt när det gäller läsning och skrivning för tillfället. Hon påpekar dock att de inte 

glömmer bort att arbeta med läsning och skrivning då det hela tiden är aktivt i andra 

aktiviteter. Ida menar att de har skapat olika läs- och skrivmiljöer på förskolan som innehåller 

bokstäver och språk, exempelvis bokstäver. De har inga speciella tider som de arbetar med det 

utan försöker fånga upp barnet om de visar intresse eller frågar om något. Barnen blir aldrig 

tvingade till att göra något, men ibland så kan uppmanar pedagogerna barnen att exempelvis 

skriva sina namn på teckningar. Barnen kan ibland känna sig osäkra och då kan det vara bra 

att låta dem få titta på sin namnlapp. Sen får det bli som det blir, ”vi rättar inte barnen” .  

Ida har tidigare arbetat i en förskoleklass där de var tvungna att arbeta utifrån 

Bornholmsmodellen. När hon sedan började arbeta i förskolan så blev hon positiv till den 

utarbetade Bornholmsmodellen som fanns till förskolan. Före Bornholmsmodellen, som den 

heter i förskolan, kände hon gav barnen en bra grund inför kommande övergång till 

förskoleklassen. Det blir inte helt nytt för barnen då, menar hon. Eftersom läroplanen tar upp 

att språkutveckling ska finnas med i förskolan anser hon att före Bornholmsmodellen passar 

bra. Ida tycker att det finns många fördelar med deras arbetssätt eftersom att barnet bland 

annat får kunskaper om språket och bokstäverna. Ida menar vidare att: ”de känner igen sina 

namn och kompisarnas namn, de vet också vilken bokstav deras namn börjar på”. Hon är 

medveten om att alla barnen inte är intresserade från början men genom att ha material 

framme, exempelvis namnlappar kan öka barnets nyfikenhet. Detta kan resultera i att barnet 

möjligtvis känner igen kompisarnas namn. Barnen lyssnar och ser på varandra och till slut 

känner även barnet igen sitt och kanske även kompisarnas namn. 

Analys- förskola B 
Ida på förskola B belyser tydligt vikten av att forma arbetssättet utefter barnens intresse och 

fånga upp barnen när de visar nyfikenhet. Ida belyser att barn i förskolan är väldigt intresserad 

av att lära sig nya kunskaper och att det är viktigt att ta tillvara på deras intresse. Detta är helt 

i enlighet med Eriksen Hagtvets (2004) tankar om verksamhetens utformning. Även i 

läroplanen för förskolan betonas detta tydligt. 

Trots att det stod på förskola B:s hemsida att de arbetar med läs- och skrivutveckling berättar 

Ida både i telefonen och på intervjun att de inte arbetar aktivt med detta just för tillfället. Ida 

menar dock att när de väl arbetar med läs- och skrivutveckling utgår de från 

Bornholmsmodellen och att pedagogerna försöker väva in läsning och skrivning i den dagliga 

verksamheten när barnen visar sig nyfikna. Ida påpekar att pedagogerna försöker få in arbetet 

med läs- och skrivutvecklingen i de dagliga aktiviteterna. Ida valde att arbeta efter 
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Bornholmsmodellen eftersom hon sen tidigare har arbetat på det sättet i en förskoleklass. Det 

framgick tydligt att en av anledningarna till metodvalet var för hon kände att det inte blev ett 

för stort språng för de barn som ska börja skolan. Vår tolkning är också att hon känner sig 

trygg med den metoden. Ida framhäver också att en fördel med Bornholmsmetoden är att 

barnet får kunskaper om vårt språk och dess bokstäver. Det är påtagligt att Idas tankar om 

förskolans arbetssätt kan sättas i relation till Lundbergs (2007) uppfattningar om språk, 

läsning och skrivning. Vår uppfattning är att Ida inte använder hela Bornholmsmodellen utan 

plockar ut delar som de anser passar i vardagliga situationer när detta passar. Detta kan vi 

koppla till Frosts (2002) tankar om att blanda olika metoder. Vår tolkning är att Ida är tydlig 

med att man som pedagog inte ska rätta barnet. Detta eftersom att den tidiga läsningen och 

skrivningen snarare handlar om att barnet ska bli nyfiket och inspirerat. Detta framhäver även 

Westerlund (2009).  

Resultatredogörelse av förskola C 
Stina som arbetar på förskola C utgår från att barn vill och kan lära sig tidigt. Det är hennes 

utgångspunkt när hon arbetar i verksamheten. Hon menar också att barn lär av varandra och 

att de gärna delar med sig av sina kunskaper.  

På förskola C menar Stina att läsning och skrivning inte ska vara en sak för sig utan att det ska 

genomsyra hela verksamheten. Pedagogerna på avdelningen utgår från helordsmetoden när de 

arbetar med barnen. Stina beskriver deras arbete: ”och sen är det helordsmetod, vi börjar med 

de hela orden och sen får barnen själv börja plocka ner till bokstäver och ljud”. Ragnhilds 

forskning är vår teori”.  Senare betonar pedagogen dock att ”Vi kallar ju inte detta för metod 

utan för förhållningssätt”.  

Pedagogerna på avdelningen följer barnets individuella utveckling och Stina har 

uppmärksammat att barnet tidigt intresserar sig för ord och frågar hur de stavas. Barnet börjar 

skriva ordlappar redan på småbarnsavdelningen sedan följer ordlapparna med barnet hela 

vägen upp tills dess att barnet börjar skolan. Orden som man skriver till de små barnen är ord 

som barnen kan relatera till. Pedagogerna sätter ord på saker som finns i deras omgivning som 

till exempel deras namn, mamma, pappa eller deras gosedjur. Stina menar att” Precis som när 

man börjar tala med barnet, då tänker man ju inte på vilket ord de vuxna ska lära barnet utan 

att det ger sig naturligt”. Pedagogerna på avdelningen följer barnets blick och sätter ord på 

det som han/hon tittar på. Ofta så märker pedagogerna att ordlapparna inte räcker till när de 

börjar bli lite äldre och vill skriva mer. Då får barnen skriva till exempel en text till sina 

teckningar eller göra egna böcker för att få uttrycka sig. Barnet får även tidigt lära sig att 

skriften har en funktion som man använder dagligen. Det är viktigt att de lär sig att man har 

nytta av att kunna skriva och läsa och ”får uppleva skriften som ett verktyg”. För att barnen 

ska få insikt om skriftens betydelse så menar Stina att barnet själv måste få uppleva meningen 

med det och känna att man har nytta av det redan idag, inte bara när skolan börjar. 

Pedagogerna försöker uppmuntra barnet att själv tycka om att skriva och läsa. Som pedagog 

menar Stina att är det är viktigt att vara en förebild, vara lyhörd och försöka förstå vad barnet 

menar. Barnen är i en miljö där det förekommer mycket skrivande och enligt Stina så ska 

läsning och skrivning genomsyra hela verksamheten och inte ses som enskilda aktiviteter. 

Pedagogerna har ofta skrivlappar med sig för att alltid vara redo att göra ordlappar.  

När vi frågar Stina om de arbetar med språklekar menar hon att de inte använder 

Bornholmsmodellen men att de arbetar med rim och ramsor. Hon menar att: ” Hos oss är det 

ju så att skriver jag ett ord i en samling så kommer ju massor av de sakerna in som finns när 

man jobbar enligt Bornholmsmodellen”. ”För vi har läst in oss på Bornholmmodellen och så 

började vi kolla och vi fick faktiskt med allt”. Fast det kommer då från barnen”. Stina utgår 



25 

 

ifrån det som barnen tycker är intressant just då. Om ett barn tar upp något på en samling så 

får pedagogen bryta det som hon hade tänkt och följa det spåret som barnet är inne på. Hon 

anser att det är bättre att utgå från barnen på detta sätt eftersom att man inte lägger det på en 

nivå där kanske bara hälften av barnen förstår vad de arbetar med. På så sätt får barnen en 

bättre förståelse. Om hälften av barnen i gruppen inte har kommit till stavelser i sin utveckling 

och det är det man pratar om på en samling så ”föder man känslan vad håller jag på med, jag 

förstår inte”. Det är en känsla som man inte vill att barnen ska känna när de är så pass små. 

Ibland vill barnen ha hjälp med att stava något ord, då skriver pedagogen ordet före och sedan 

får barnet skriva av. De barn som skriver oläsligt får själva läsa upp vad de har skrivit så de 

får en bekräftelse på det som de har gjort.  

Stina betonar att det runt 1986-87 började en diskussion om att sexåringarna skulle flyttas upp 

till skolan. Pedagogerna på förskola C tyckte att sexåringarna kunde vara kvar på förskolan 

eftersom de ansåg att förskolan erbjöd samma saker som skolan. Stina och hennes 

medarbetare började titta närmre på vad som skiljde förskola och skola åt och insåg då att de 

att de inte arbetade med läs- och skrivutveckling. Därför började pedagogerna söka kunskap 

om läsning och skrivning. Då kom Stina och hennes kollegor i kontakt med Ragnhild 

Söderbergh som skrivit om detta ämne. Ragnhild har varit deras ”mentor” under årens gång. 

Hon har haft föreläsningar och hjälpt dem att utveckla sin verksamhet. Pedagogerna började 

med att prova detta arbetssätt under ett år och kände ganska snabbt att det var något som de 

var tvungna att fortsätta med eftersom att det kändes så bra. Stina betonar att: ”Vi såg hur 

barnen bara sög till sig, både de minsta och de stora barnen”. Pedagogerna insåg att de borde 

fortsätta med det arbetssättet och vidareutveckla det. Mycket har hänt under åren och det 

arbete som förskola C håller på med nu skiljer sig ganska mycket från det som förekom i 

början. Pedagogerna har lärt sig utifrån barnen, vad som fungerar och inte fungerar i 

verksamheten. Stina menar att det finns många fördelar med deras metod. Barnen får börja i 

tid med läs- och skrivutveckling och barnet får följa sitt eget sätt att tänka. Ingen av 

pedagogerna talar om för barnen de tänker fel, utan pedagogen måste sätta sig in i hur barnen 

tänker. Hon menar att forskning visar att ”vad du har med dig när du börjar skolan, det följer 

med dig även som vuxen”.  Detta anser pedagogerna på förskola C är ett bra argument för att 

barnen ska få börja tidigt i sin skrivning och läsning. Dessutom står det i förskolans läroplan 

att man ska arbeta med detta. Stina betonar vidare ”är barnen intresserade så varför ska man 

inte arbeta med det?”. Stina betonar tydligt att arbetet ska vara roligt och ske utefter barnens 

villkor och absolut inte pressa barnet. En fråga som kom upp under intervjuns gång var om 

Stina visste hur det gått för de barn som gått på förskola C senare i skolan. Hon svarade att 

under en period gjorde de tester som visade att de barn som förskola C lämnat ifrån sig visade 

goda resultat.  

Analys- förskola C 
Vi kan konstatera att till skillnad från förskola A och förskola B arbetar förskola C mer med 

Helordsmetoden.  Stina betonar tydligt att de arbetar utefter Ragnhild Söderberghs forskning, 

dvs. helordsmetoden. Söderbergh förespråkar Cadmusmetoden (Svensson, 2009). Stinas 

förklaring av förskolans arbetssätt kan kopplas ihop med Kullbergs (2006) beskrivning av hur 

man kan arbeta med läs- och skrivutveckling (a.a.).  Förskola C:s arbetssätt är även i liknelse 

med Whole language- traditionen, som handlar om att utgå från hela ord. Hjälme (1999) 

belyser att denna tradition utgår från att läsningen och skrivning sker i sociala sammanhang 

(a.a.). Detta är något som även Stina betonar eftersom att deras arbetssätt genomsyrar hela 

verksamheten. Stina poängterar att trots att de arbetar utefter helordsmetoden får de in de 

delar som Bornholmsmodellen belyser i deras arbete på förskolan. Hon delar denna åsikt med 

Söderbergh som även hon betonar detta, i Kullbergs (2006) text. Både Kullberg (2006) och 
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Stina betonar att bokstäverna och ljuden kommer in automatiskt i deras arbete med ordlappar 

och helord.  

Vi kan konstatera att Stina på förskola C ser skrivningen som en naturlig del av vardagen i 

förskolan. På så sätt får barnet en förståelse för vad man kan använda skiften till och att det är 

ett verktyg i vardagen. Även Arnqvist (2009) betonar detta. Stina anser att det är viktigt att 

barnet får förståelse för skriftens betydelse. Skriftens funktion är något som Gustafsson & 

Mellgren (2005) även belyser i sin avhandling om barns skriftspråkande. När vi var på 

förskolan fick vi titta runt och upplevde att miljön främjade skrivning och läsning eftersom att 

skrivmaterialet fanns lättillgängligt för barnen och vi uppmärksammade ordlappar runt 

omkring oss. Gustafsson & Mellgren (2005) poängterar att sådana miljöer främjar 

skriftspråksutvecklingen. Stina framhäver att anledningen till att de började med läs- och 

skrivutveckling var för att under det sena 80-talet insåg att pedagogerna på förskola C inte 

stimulerade barns läsning och skrivning. Pedagogerna började undersöka olika metoder och 

fastnade för helordsmetoden som Söderbergh presenterat. Under samma period kom det även 

fram forskning som visar att det är bra att låta barnen tidigt komma i kontakt med läsning och 

skrivning (Dahlgren m.fl., 2006). Vår tolkning är att förskola C utgår från att barnet först lär 

sig att skriva. Detta kan sättas i samstämmighet med Liberg och Eriksen Hagtvets tankar om 

att många barn lär sig skriva innan de lär sig läsa (Gustafsson och Mellgren, 2005). På vägen 

mot att bli skrivande och läsande människor menar Elbro (2004) att läsaren ska kunna avkoda 

men även ha en läsförståelse (a.a.). På denna förskola tolkar vi det som att de arbetar mer med 

språkförståelsen än med själva avkodningen. Barnet får ett sammanhang mellan ord och dess 

betydelse.    

Resultatredogörelse av förskola D 
Paula som arbetar på förskola D har tydligt märkt att barn är väldigt intresserade av läsning 

och skrivning. Barnen vill lära sig vad detta innebär och är väldigt öppna och mottagliga för 

att lära. Barnet måste känna att läs- och skrivutvecklingen sker frivilligt och inte se det som 

något som de måste göra. Paula utgår också från att ”Just det där att man lär sig skriva innan 

man lär sig läsa. Att det är ett naturligt led i utvecklingen”. Hon kan inte föreställa sig att det 

är en nackdel att kunna skriva innan barnet börjar skolan utan att det endast en fördel.  Så att 

väcka intresset redan i förskolan ses bara som en fördel.   

Paula menar att samtliga på hennes avdelning arbetar med ordlappar precis som förskola C. 

Dock menar Paula att pedagogerna även får in olika språklekar som rim och ramsor. När 

barnen på förskola D skriver så försöker pedagogerna sitta med och hjälpa dem att höra de 

olika ljuden i ordet. Pedagogerna sitter inte och bokstaverar ordet utan hjälper barnet att 

istället höra språkljuden. Ibland skriver pedagogerna ordet före på en lapp som barnet sen kan 

titta på och kopiera på sin egen teckning eller ordlapp. Paula lägger aldrig någon vikt på att 

berätta för barnet om han/hon skulle missa någon bokstav eller skriva fel istället blir barnet 

bekräftad i sin skrivning oavsett barnet skrivit fel eller oförståeligt.  Hela arbetet går ut på att 

det ska vara ”mycket glädje, frivillighet och inspiration”. På avdelningen har barnen fri 

tillgång till ordlappar och svarta pennor men många av barnen skriver på andra saker än 

endast på ordlapparna. Enligt Paula är det av stor vikt att barnet får tillgång till att skriva. 

Skrivning ingår i samlingarna och barnen tycker det är naturligt att själv skriva kom - ihåg 

lappar, både till sig själva och till sina föräldrar. Barnen förvarar sina ordlappar i glassburkar 

och dessa ordlappar är inte skrivna till någon annan är till de själv. Förhoppningen är att 

barnet ska få ett intresse för skrivning eftersom att ”Skrivning är en naturlig del utav livet”. 

Paula berättar att när förskolan öppnades var det enhetschefen som bestämde att de skulle 

arbeta på samma sätt som förskola C. ” Så när vi öppnade här var det ju att vi också skulle 
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arbeta med det” . När Paula började arbeta på förskolan fick hon ha en mentorsdag på 

förskola C för att ”titta på deras arbetssätt när det gäller skriv och läs”. Arbetet med läsning 

och skrivning varierar en del beroende på hur intresserad barnet är. Förskola D använder 

ordlappar vid exempelvis samlingar och när barnet självmant använder dessa. Dock betonar 

hon att ” vi måste skriva lite lite mer”. Paula kan se fördelar med att arbeta utifrån deras 

arbetssätt eftersom barnen i denna ålder är så pass öppna och mottagliga, de söker själva efter 

kunskap. Paula önskar dock att hon fått mer tid till att ”fånga upp de barn som inte visar 

intresse” och själv tar initiativet till att skriva.  

Analys- förskola D 
Förskola D arbetar precis som förskola C med ordlappar. Paula menar att det är en naturlig 

del att lära sig skriva innan man lär sig läsa. Westerlund (2009) och Gustafsson & Mellgren 

(2005) belyser att för en del barn är det vanligt att lära sig skriva innan de lär sig läsa. Eriksen 

Hagtvet (2004) menar att läsning och skrivning ska ske utefter barnet intresse. I jämförelse 

med detta belyser Paula också att läsningen och skrivningen ska vara frivilligt för barnen. När 

barnen på förskolan själva skriver så går inte pedagogerna in och rättar deras text. Det 

framgår tydligt att Paula precis som Björk & Liberg (2007) framhäver så förväntar man inte 

sig att barnet ska uttala ord korrekt i början och då kan man inte förvänta sig att de ska skiva 

korrekt i början heller. På förskolan så arbetar pedagogerna med att skriva ordlappar men 

barnen får även ta del av olika språklekar genom rim och ramsor och olika sånger. Eriksen 

Hagtvet (2004) och Frykholm (2007) menar att man bör blanda lite av varje arbetssätt. Trots 

detta så använder sig förskolan mest av ordbilder, vilket kan kopplas till helordsmetoden och 

Whole language- traditionen. Vår tolkning är dock att förskola D inte använder ordlappar i 

lika stor utsträckning som förskola C. Paula påpekar att förskola D inte har fått välja sitt 

arbetssätt själva utan att det är hennes enhetschef som bestämt att alla förskolorna i området 

skulle arbeta på samma sätt som förskola C. Trots att förskola D inte fått välja arbetssätt 

själva framgår det tydligt att hon inte är missnöjd med beslutet. Paula betonar att det är av stor 

vikt att barnen får en förståelse för skiftens funktion och dess nytta. Detta i jämförelse med 

Gustafsson & Mellgren (2005) tankar om att belysa skriftspråkets innebörd och betydelse.  
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7 Diskussion 

I kommande kapitel redogörs våra tankar om studien. Vi kommer att dela in vår diskussion i 

resultatdiskussion, metoddiskussion, slutsatser, fortsatt forskning och tankar under arbetes 

gång.  

Resultatdiskussion  
I inledningen av detta arbete framhäver Gustafsson och Mellgren (2005) i ett blockcitat att det 

möjligtvis ställs högre krav på barnet i förskolan idag än tidigare när det handlar om läs- och 

skrivutveckling (a.a.) Respondenterna i denna undersökning är alla eniga om att om att de inte 

ska pressa barnet och att lärandet ska ske utefter deras förutsättningar och i barnets egen takt 

utan några måsten. Det framgår tydligt att ovanstående respondenter är noga med att följa 

barnet och att lärandet sker utifrån barnets tankar, åsikter och intressen. Detta är något som 

både läroplanen för förskolan samt Vygotskijs teorier om lärande tydligt poängterar. Vi anser 

att det är av stor vikt att inte pressa barnet och att inlärningen ska ske på en nivå som passar 

den enskilda individen. Det är inte rimligt att barnet utsätts för situationer där barnets 

självförtroende eller självkänsla möjligtvis kan påverkas negativt. Till stor del handlar det 

precis som Vygotskij betonade och som vi nämnde i början av denna studie om att inte utsätta 

barnet för situationer där barnet kan misslyckas utan om att som pedagog främja positiva, 

trygga och utvecklande miljöer. Inom detta ämne tror vi att det framförallt handlar om att ge 

barnet goda möjligheter att utvecklas och att läs- och skrivutvecklingen framförallt ska ske på 

barnets initiativ och i leken. Som pedagog är det viktigt att ta tillvara på de naturliga 

vardagssituationerna där samtal tillsammans med barnet spontant uppstår och uppmärksamma 

det som barnet berättar och visar intresse för. Som pedagog bör man vara insatt i hur barn lär 

sig skriva och läsa och främja situationer där barnet ges möjlighet att utveckla sin läsning och 

skrivning. Precis som Gustafsson och Mellgren (2005) beskriver i blockcitatet i början av 

arbetet (a.a.). För att undvika att krav uppstår i sådana situationer bör pedagogen vara öppen 

för att det inte alltid blir som man tänkte sig och att det handlar om att känna av den rådande 

situationen.  

Respondenterna påpekar bestämt att barn redan tidigt kan lära sig att läsa och skriva så länge 

det sker utefter barnets villkor och intressen. Som vi nämnt i litteraturgenomgången känns det 

som att pedagogerna har begreppet emergent literacy i bakhuvudet när de arbetar. Ingen av 

pedagogerna nämner dock begreppet emergent literacy i intervjuerna.  

Vår uppfattning är att barn lär i samspel med varandra. Detta är även något som 

informatörerna betonar. De belyser exempelvis att läsning och skrivning bland annat sker i 

samlingar när alla barnen är närvande. Samtliga respondenter betonar språkets betydelse i 

barnets utveckling. Detta kan kopplas till Vygotskijs tankar om utveckling och lärande 

(Svensson, 2009). Även Ivarsson (2008) och Eriksen Hagtvet (2004) belyser 

kommunikationen och språkets betydelse i människors utveckling (a.a.). Förhoppningsvis 

genererar pedagogernas arbetssätt till att barnen får goda erfarenheter av läsning och 

skrivning som barnet sedan kan ta med sig till skolan. Erfarenheterna belyser Vygotskij som 

en del i barnets utveckling (Svensson, 2009).  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera genom denna studie att samtliga förskolor eftersträvar 

att deras förskolebarn förhoppningsvis lär sig läsa och skriva eftersom att de fyra förskolorna 

arbetar avsiktligt med barns läsning och skrivning. Vi uppfattade att samtliga förskolor 

eftersträvar att läsning och skrivning ska genomsyra hela verksamheten. Detta i samförstånd 

med Fridolssons (2008) tänkesätt. Förskolorna arbetar dock i olika mycket utsträckning med 

detta ämne. En av de viktigaste faktorerna för att barn i fortsättningen ska få en gynnsam läs- 
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och skrivutveckling är enligt Arnqvist (2009) och Gustafsson och Mellgren (2005) att barnet 

får medverka i skriftspråkande miljöer (a.a.).  Av det vi uppmärksammade vid våra intervjuer 

och utifrån det som informanterna betonade så har alla fyra förskolorna skriftspråkliga miljöer 

som främjar barnets läsning och skrivning. Forskare har bevisat att detta har en positiv effekt 

på barnets fortsatta skriv- och läsutveckling. Ingen av respondenterna ser läsning och 

skrivning som ett hinder att arbeta med det i förskolan utan tvärtom, att det är roligt och 

utmanande för barnet. Detta är något som vi också ställer oss väldigt positiva till eftersom att 

även om pedagoger inte hinner arbeta med läsning och skrivning speciellt mycket så finns det 

ändå miljöer som främjar detta.  

Vi har upplevt att den analytiska metoden och den syntetiska metoden framförallt inriktar sig 

till skolan men har i denna studie förstått att dessa även används i förskolan. Till skillnad från 

skolors arbetssätt är dock förskolornas förhållningssätt till de olika metoderna mer öppna och 

inte så strikta som de möjligtvis är i skolan. På de fyra medverkande förskolorna utesluter inte 

den ena metoden den andra metoden men det framgår ändå att minst två av förskolorna 

använder en metod i större utsträckning. Detta kan kopplas ihop med Eriksen Hagtvets (2004) 

tankar om att det inte går att använda endast en modell eller metod.  

Samtliga respondenter betonar att olika delarna såsom språkljud och helord, i mer eller 

mindre utsträckning, kommer in i verksamheten oavsett metodval. Vår uppfattning är att 

förskola A arbetar mer med avkodning och förskola C arbetar mer med språkförståelsen. I vår 

studie har det framkommit att minst två av förskolorna har skickat iväg väl förbereda barn till 

förskoleklassen, trots att dessa två förskolor använder sig av olika arbetssätt. Det viktigaste är 

troligtvis inte valet av metod i förskolan utan snarare om att barnet får en möjlighet att 

utvecklas och får en god start i sin läs- och skrivutveckling. Detta är något som samtliga 

förskolor främjar. I jämförelse med detta menar Elbro (2004) trots allt att oavsett vilken 

metod förskolorna väljer att arbeta efter så står det klart att de flesta barn lära sig läsa 

oberoende av metod. Hon betonar dock vidare att metodvalet kan ha betydelse för de barn 

som i framtiden möjligtvis kommer att få svårigheter i läsning och skrivning (a.a). Syftet med 

vårt arbete var inte att göra någon jämförande studie mellan de olika förskolorna eller att 

framhäva vilken metod som är bra respektive mindre bra. Vi har insett att det arbetssätt som 

varje förskola arbetar efter är den som de anser är den bästa för dem, just nu.  

Det finns olika skäl till förskolornas olika val av arbetssätt. På förskola A har de valt en metod 

som passar Montessoripedagogiken. Förskola B som till viss del arbetar med 

Bornholmsmodellen har valt den metoden för att de är något som pedagogerna känner sig 

trygga med. Förskola C har själv valt att arbeta utefter helordsmetoden eftersom att de kom i 

kontakt med Söderbergh. Till skillnad från de två sistnämna har förskola D inte själv valt att 

arbeta så som de gör men trots detta finns det inget som tyder på att informanten från denna 

förskola är missbelåten med detta beslut. Ett konstaterande utifrån detta är att tillförlitligheten 

angående metodval och arbetssätt varierar. Några av förskolorna har provat ett arbetssätt av 

tillfällighet och med tiden märkt att den passar för dem samtidigt som någon förskola inte valt 

arbetssätt på själv. 

Metoddiskussion 
Till en början vill vi betona att vi känner oss nöjda med vårt metodval eftersom att den gett 

oss svar på studiens frågeställningar. Den kvalitativa forskningsmetoden ger ofta intervjuaren 

en mycket omfattande empiri, vilket vi håller med om. Vår förhoppning innan genomförandet 

av intervjuer var att vi skulle få en djup och bred bild av olika pedagogers uppfattningar och 

arbetssätt. Efter genomförandet av intervjuer kände vi oss tveksamma till om vi fått in 

tillräckligt material att arbeta med. Det var först när vi skulle transkribera våra intervjuer som 
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vi insåg hur mycket information vi fått fram. Vi insåg också att våra intervjufrågor var relativt 

omfattande. När vi skulle skriva resultatet var det därför svårt att sortera bort det som i detta 

fall kändes orelevant och specifikt lyfta fram den information som kändes väsentlig i relation 

till våra frågeställningar. Intervjuerna tog mellan 20- 50 minuter. Någon informant hade 

väldigt tydliga och långa svar samtidigt som vissa svarade kort och koncist. Några av 

informanterna talade om mycket annat runt omkring läsning och skrivning som också var 

intressant men när vi skrev vårt resultat fick vi plocka ut det som var mest relevant utifrån 

våra frågeställningar. Vi tycker att intervjuer var ett bra val och vi upplevde att vi fick bra 

kontakt med dem som medverkade och vi upplevde att informanterna snabbt glömde bort att 

där fanns en bandspelare i rummet under intervjuerna. Intervjuerna gav också oss möjlighet 

att ställa följdfrågor för att komplettera informanternas svar och dessutom ge oss en djupare 

förståelse för vad informanterna menade. Detta trots att våra intervjufrågor redan innan 

intervjuerna var färdiga. Dessutom upplever vi att det är enklare att förklara en fråga om 

informanterna tycker att någon fråga känns otydlig vid en intervju. Om vi däremot hade valt 

att använda oss av enkäter hade pedagogen istället kanske hoppat över frågan, vilket hade 

genererat i ett svar mindre.  

 

I efterhand hade vi önskat att vi valt att även använda oss av observationer för att förtydliga 

vårt arbete. Vi förmodar att det hade gett oss större möjlighet att sätta de olika pedagogernas 

tankar i relation till verkligheten. På tre av förskolorna fick vi dock se hur det såg ut på 

avdelningarna men det var bara överskådligt och inte någon längre stund. Mer ingående hade 

vi velat observera under en samling eller liknande för att fördjupa våra kunskaper ännu mer. 

Då hade vi kunnat se hur barnen arbetar med materialet och pedagogernas delaktighet. Vi 

hade troligtvis också fått en bredare syn på hur hela processen angående läsning och skrivning 

kan gå till.  

Slutsatser 
Detta har vi kommit fram till i relation till studiens frågeställningar: 

 Samtliga respondenter ställer sig positiva till att arbeta med läs- och skrivutveckling i 

förskolan.  

 Den tidiga läs- och skrivutvecklingen ska ske utifrån barnets villkor och 

förutsättningar. 

 Studien har visat att den analytiska - samt syntetiska metoden finns i förskolornas 

verksamhet men även att förskolorna blandar sina arbetssätt. 

 Anledningen till de fyra förskolornas val av arbetssätt varierar. Några förskolor har 

inte bestämt arbetssätt på egen hand utan blivit tilldelade ett visst sätt att arbeta 

samtidigt som någon förskola själv bestämt metod. Trots detta är samtliga informanter 

tillfreds med deras arbetssätt och har anpassat metoderna utefter deras verksamheter. 

Efter genomförd studie hoppas vi att resultatet i vår studie kan bidra till att människor får en 

insikt i hur man kan arbeta med barns läs- och skrivutveckling i förskolan.  

Fortsatt forskning 
Två av förskolorna betonade att de hade fått en del respons på de barn som de skickat upp till 

skolan och att resultaten varit positiva. Därför hade det varit intressant att studera dessa barn 

längre upp i skolan och se om det finns några större skillnader mellan barn som gått på dessa 

förskolor och övriga barn i deras läs- och skrivutveckling.   
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Både förskola C och förskola D betonar i sina intervjuer att de uppmärksammat att det finns 

vissa skillnader mellan pojkar och flickor när det gäller läsning och skrivning. Skillnaderna 

synliggjordes bland annat i valet av böcker och i att ta initiativet till att läsa och skriva. Detta 

gjorde att vi började fundera på vilka skillnader det finns och varför detta skillnader existerar. 

Vid fortsatt forskning hade detta varit intressant att studera. När vi var på samtliga förskolor 

och gjorde intervjuerna började vi samtala om små respektive stora bokstäver. Både 

pedagogerna och vi upptäckte att det finns mycket tankar om detta eftersom att det är svårt att 

som pedagog avgöra om man ska skriva med små eller stora bokstäver. Informanterna 

menade att barnet bör skriva med små bokstäver men att barnen många gånger föredrar att 

skriva med stora bokstäver. Frågan är varför barn föredrar att skriva med stora bokstäver när 

texter som finns runt om barnen ofta skrivs med små bokstäver? Anna på förskola A betonade 

att om barn får lära sig de små bokstäverna först så kan de automatiskt de stora bokstäverna 

och att det är svårare att som barn gå från stora bokstäver till små. Det hade därför varit 

intressant att undersöka detta och se om det idag finns någon forskning som förespråkar något 

av alternativen och/eller om det finns någon generell förklaring till varför yngre barn föredrar 

att skriva med stora bokstäver. Det hade också varit av intresse att jämföra förskolor som 

uttalat arbetar med läs- och skrivutveckling med förskolor som inte betonar detta. För att se 

om det finns några skillnader. Eftersom alla förskollärare som vi intervjuade var positiva till 

tidig läs- och skrivutveckling hade det varit intressant och göra en större undersökning för att 

se om detta är något som fler ställer sig positiva till. Om så är fallet så vilken metod är den 

som används mest?  

Tankar under arbetets gång 
Under arbetets gång har vi fått större insikt i språket betydelse för barns utveckling och 

lärandet. Som pedagog handlar det om att vara tydlig och samtala mycket med barnen, oavsett 

situation och aktivitet. Detta är något som många författare och forskare betonar i vår 

litteraturgenomgång. I framtiden tror vi att det är av stor vikt att följa med i utvecklingen och 

hålla sig uppdaterad inom ämnet eftersom vi anser att pedagoger ständigt bör reflektera över 

sitt egna arbetssätt och synsätt. Pedagoger är förebilder och därför måste de ständigt reflektera 

över den egna praktiken, framförallt för att kunna möta alla barn och främja en god 

utveckling.  

Tanken innan arbetets början var att vi ville få kunskap om hur olika förskolor arbetar med 

läs- och skrivutveckling samt se hur olika förskolor arbetar med detta ämne. Under arbetets 

gång känner vi att vi har fått en djupare kunskap om de olika metoderna som det finns att 

arbeta med när det kommer till läs- och skrivutveckling. Vi upplever att det finns mycket som 

kan göras redan i förskolan och vi ställer oss båda, ännu mer än tidigare, positiva till att tidigt 

börja med läsning och skrivning. Läsning och skrivning kan naturligt komma in i 

verksamheten och ge barnet en möjlighet att successivt bli nyfikna för skiftspråket, utefter 

sina egna villkor.  

Efter avslutad studie började vi fundera på vilket arbetssätt vi i framtiden skulle kunde tänka 

oss arbeta utefter. Vi tror att det är viktigt att testa sig fram och bestämma arbetssätt i relation 

till barngruppen. Avslutningsvis är vi nöjda med vår studie och känner att den har gett oss en 

fördjupad kunskap som vi i kommande arbetsliv kan har mycket nytta av. Framförallt 

eftersom att vi upplever att detta ämne är och kommer alltid vara ett högaktuellt ämne.  
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8 Tack! 
Vi vill börja med att tacka samtliga förskollärare för att de tog sig tid att medverka i vår 

studie, trots all julstress. Utan deras medverkan hade inte undersökningen varit möjlig. 

Slutligen vill vi även rikta ett tack till vår handledare Kajsa Higgins för hjälpen i denna 

process. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor  

∙ Vilka uppfattningar har du om barns tidiga läs- och skrivutveckling? 

∙ Hur skulle du beskriva ert sätt att arbeta med läs- och skrivinlärning på er förskola? 

∙ Varför har i valt just detta arbetssätt?  

∙ Vad ser du för för- och eventuella nackdelar med ert sätt att arbeta? 

∙ Använder ni er av olika metoder i läs- och skrivinlärningen?  

∙ Använder ni samma metod till alla barn?  

∙ Vilket material använder ni?  

∙ Skulle du vilja ändra på något om du fick fria händer? Om ja, i såfall vad?  

∙ Vilken roll har pedagogerna i läs- och skrivutvecklingen?  
 
∙ Hur ofta får ni möjlighet att medverka i någon form av fortbildningen eller liknande inom 
läs- och skrivinlärning? 

∙ Hur utvärderar ni ert arbete runt läsning och skrivning? 
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Bilaga 2 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet i Växjö som håller på att skriva vårt 

examensarbete. Vi har valt att skriva om läs- och skrivinlärning i förskolan. Vi vill jämföra 

olika teorier och se hur olika förskolor arbetar med dessa. För att få en uppfattning om hur de 

olika förskolorna går tillväga med läs- och skrivinlärningen hoppas vi kunna göra intervjuer 

med er förskolelärare. Era svar kommer endast att användas i vårt arbete. Vi kommer att 

använda oss av forskningsetiska principer, vilket innebär att inga uppgifter som kan avslöja 

vem som har sagt vad eller vilka förskolor som vi har varit på kommer att finnas med i 

arbetet. För att visa att ni godkänner detta och har medverkat frivilligt vill vi gärna ha ert 

samtycke.    

 

Har ni några frågor får ni gärna höra av er till oss.  

Jessica: ****-****** 

Martina: ***-*******  

 

Tack på förhand!  

Jessica Servin och Martina Severinsson 

 

Jag samtycker att mitt material från intervjun får användas enligt ovan.  

 

_________________________________________________  

Underskrift 

 

_________________________________________________  

Namnförtydligande    

 


